„GO

العنوان
Zentrum für Ausbildung und berufliche
Qualifikation Oberhausen e. V
Mülheimer Str. 8, 46049 Oberhausen
Telefax: 0208 / 85 000 41 01

“....to learn German
الشخص المسئول:
Nicole Urban
Telefon: 0208 / 85 000-7053

كلما تجيـدم اللغة األلمانية
تزيد فرصتكم فى الحصول على مكان
عمـل أو مكان للتدريب!
نهتم معا فى توفيرلكم دورة للغة االلمانية اللتى
تناسبكم .اذا كنتم مسجلين حاليا فى دورة ندعمكم
فى التعلم و نستشيركم فى ما تحتاجون للمستقبل.
االشتراك مجانا فى حالة تحويلكم من ادارة الشئون
األجتماعية لبلدية مولهايم ان دير رور.

E-Mail: nurban@zaq-oberhausen.de

المـــــدة
شرح الطريق الى المركز
عرض لألشخاص اللذين يحتاجون دعم فى
اللغة األلمانية

Mülheimer Str. 8, 46049 Oberhausen
أركب الترام رقم  111من مركز مدينة مولهايم فى اتجاه
Neue Mitte Oberhausen
و انزل فى محطة
Feuerwache
ثم أمشى فى اتجاه فاسرتورم و عند ماكدونالد أدخل الى
الشارع يمين و بعد  55متر ستجد المركز.

يلزم على المشترك الحضور لمدة  5ساعات يوميا
و تنتهى هذه المدة بقبولكم فى دورة مكملة للغة.

مــحتـــوايات الــدورة

ـ مرافقة فى عـروض مـكـمــلة

هــــدف الـــدورة

نبحث سويا عن الدورة المناسبة لكم ,ثم نجهزكم
لألشتراك فى الدورة المالئمة .ندعكم و نثبتكم فى
تطوير قدراتكم اللغوية فى المرحلة الوسيطة .
نرافقكم فى انهاء الدورة األساسية حتى تكملون فى
الدورات اللغوية ذات المستوى األرقى.
نــقــدم لكم العديد من األستشارات و المعلومات و
الدورات حول موضوعات "العمل و التدريب فى
المانيا" .
نوفر لكم األستشارات الشخصية فى جميع هذه
الموضوعات .

 .لــغــة
 .تقويم المستوى اللغوى
 .تثبيت المستوى اللغوى
 .تعميق و توسيع القدرات اللغوية فى مجاالت

هدف “„GO….. to learn German
هو تحضيرالمشترك لدورات تعليم اللغة األلمانية
فى أسرع وقت ممكن و مرافقته و دعمه
ـ بدقة و تركيز
و بصرف النظر عن نوعية الدورة.

مــلــخــص المنـهــج :
ـ تجهيز و تحضير لدورات مكملة و دورات
مناسبة مثل
 .دورات لغة أساسية
 .دورات لغة تهتم بمجال العمل

● السمع و القراءة
● التحدث
● الكتابة

أشتراككم فى هذه الدورة يحسن مستواكم اللغوى
و يدعم أسس نجاحكم فى الوظيفة .

ـ عروض تخص مجــال العمل

نــحن ندعــمــكم ايضا فى

▪ كتابة السيرة الذاتية
▪ التعرف على الوظائف المتعددة
▪ تخطيط لمستقبل العمل
▪ زيارة الشركات
▪ أساليب التحدث و التعامل
▪ البحث عن وظيفة
▪ نظام التعليم و التدريب المهنى فى ألمانيا
▪ متطلبات الوظائف
▪ قوانين العمل

ـ تحديد اهـدافــكــم

 .دورات لغة ذات مستوى أعلى
 .دورات أخرى مالئمة شخصيا

ـ األستشارة الفردية الشخصية

ـ متــابــعــة أهــدافــكــم
ـ تـحـقـيق أهـدافــكـــم

مـن يحــق لــه األشـتــراك ؟
كـل مـن يحصل على دعم من الجهات الرسمية
و يكون عمره مطابق لفئة صالح للعمل و يحتاج
الى دعم فى اللغة األلمانية.

