JMDاهداف

Hier finden Sie uns



اندماج المهاجرين و المهاجرات في الحياة االجتماعية
الثقافية والسياسية



قدراتنا اللغوية
استشاراتنا في اللغات التالية
روسية
,
االنجلزية
فرنسية
االسبانية

Haidplatz

Ludwigstraße

Jugendwerkstatt

Glockengasse

) اجتماعيا, مهنيا, مدرسيا,تحسين فرص االندماج (لغويا
مساواه في الفرص

Arnulfsplatz

Jugend-

Bismarckplatz







خدم

Gesandtenstaße

MigrationsArnulfsplatz:
Bismarckplatz:
Haidplatz:

Linie 1, 2, 4, 6, 11, 17
Linie 2, 13
Altstadtbus

للتوجه لدى

Dienst

الشباب

المهاجر

Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
Herr Uwe Jentzsch
jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Frau Ottilie Zierhut-Baisl
Tel.: 0941 / 585-53-31
Ottilie.zierhut-baisl@jugendwerkstatt-regensburg.de

Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55
E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Ein Angebot für jugendliche
Migranten

استشارة ـ مرافقة ـ ثقافة
Glockengasse 1, 93047 Regensburg
Tel.
(0941) 5 85 53-0
Fax:
(0941) 5 85 53-55

Herr Jürgen Wagner
Tel.: 0941 / 5 85 53-23
Juergen.wagner@jugendwerkstatt-regensburg.de

يسرنا زيارتكم
E-Mail: jmd@jugendwerkstatt-regensburg.de

Gefördert durch das

www.jmd.jugendwerkstatt-regensburg.de
Mitglied im Diakonischen Werk
Bayern e. V

Mitglied in der

فتح الثقافات االجتماعية و مرافقتها
ك الخدامات االجتماعية ,المنظمات ,ثقافات و اعمال عمومية ,تمثيل
مصالح ,تدريبات ثقافية

شبكة و مجال عمل االجتماعي
مساهمة في تنظيم و ادارة مشاريع اندماج قطرية
تشجيع اعمال وظيفية عالية
بناء و اعتناء شبكات تشجيعية

تنظيم و مرافقة قضايا االندماج
نقل خطط مفيدة ,وساطة مقاسة و مظبوطة على حاجة الشخص مثال في
دورات لغوية ,تجهيز مهني ,تمرين مهني

التحاق و ادارة عروض دمج اضافية

ماذا يعن خدمة الشباب المهاجر؟
العاملين في يعرضون دعمهم للشباب المهاجرفي البحث عن الهوية
التوجد,نظام حياة طويل المدى /تخطيط الحياة في مجتمع جديد

لمن نحن هنا؟

تدابر تشجيعية خارج الدراسة
منح فرصة التعارف الثقافي
JMD der Jugendwerkstatt Regensburg e. V.
هي موضع تحضيري في كل مسائل الندماج .نقط اهتمامناهي اندماج
مهني ,جودة مهنية و تشجيع مهني.

استشارة
تجهيز مهني
ثقافة
تدريب مهني
تشغيل
نعرض مع االشتراك مع فرع العمل
مرافقة ,استشارة ,وصاطة مهنية ,وسائل تشجيعية في مجال الدراسة
تخطيط طرق مهنية
دعم في البحث عن العمل او اماكن تدريب مهني
وساطة في وسائل الثقافية و المهنية

شباب مهاجرون جدد و شباب بالغين معفيين من التدريس في المدارس
كامل اليوم

وساطة لخدمات ومرافق اخرى
دورات في االندماج ,مساعدة اللطفال و الشباب ,خدمات مخصصة ,الخ

اطفال ,شباب ,شباب بالغين ,سنهم بين  12و  27مع اسباب
الهجرة

عروض ثقافية ,مشاريع و اعمال جماعية

موظفي مكاتب ,مدرسين ,معاهد ,مؤسسات كنيسية ,جمعيات ,شركات
الخ...

مساعدة في مجال التعليم و التدريب المهني
توضيح معلومات تكنلوجية
تكميل صفات التجهيز المهني( تدريب على الطلبات المهنية ,تكوين
ثقافات شخصية)
مساعدة في الغة االلمانية في مجال المهنة
اعمال الوالدين

ماهي وظائفنا؟
تشجيع االندماج مكتمال
استشارة ,مرافقة فردية في كل مسائل االندماج ,تفصيل خطط اندماج
فردية ,ادارة قضايا ك
تخطيط طرق مهنية

ضمانة لمدخول المالي
امنيات شخصية

01/2017

