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تتضمن االستشارة واقع حياة عمالئنا
بصورة مباشرة .
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BEDCON
Müllerstr. 6
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Maßnahmenummer:
962/156/16

هي شركة للتعليم واالرشاد تقدم
استشارة ,تمرين ,اشراف
والتدريب على طرح المواضيع
الثقافيةالمختلفة
واجراء التفعيل والتعليم لالشخاص من
األصول المهاجرة
هذه الشركة تهيئكم لسوق العمل بناءا
على خبراتكم ومهاراتكم وستقدم لكم
االستشارة والدعم لالندماج في اللغة
االم

Müllerstr. 6
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محادثات باللغه االم
تمهيدا لبدايه مهنية جديدة

الداعم لنا
BEdCon

برنامجنا تجدونه في العنوان التالي
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BEDCON GMBH
Müllerstr. 6
13353 Berlin

الشخص الممكن االتصال به

Tel.: 030 – 64 31 35 36
Fax: 030 – 64 31 35 34

Tel.: 030 – 64 31 35 36
Fax: 030 – 64 31 35 34

Mail: info@bedcon.net I www.bedcon.net

Mail: info@bedcon.net I www.bedcon.net

محتوى التدريب الجماعي

التدريب الفردي
ستكون جاهز شخصيا لسوق
العمل في اطار التدريب
الفردي بلغتك االم.
الطرق
يعمل المعلم وفق مبدأ
المحادثه الموسوم(دافيد بوم)
بشكل مباشر معكم ،يتم
خالل المحادثه تبادل
المعلومات مع المشتركين
االخرين بحضور باقي المرشدين
(المعلمين) ،كما يتم
تطوير االفكار لضمان
مستقبلكم واستمراركم في
العمل بنجاح.
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العمل في المانيا
سوق العمل
انواع العمل
طبيعه عمل المؤسسات الحكوميه
الحياه في المانيا
نظام سوق العمل
انظمه الضمان االجتماعي
الراتب التقاعدي
التأمين الصحي
تأمين الرعايه الصحيه
فرص التدرج المهني
التدريب والتأهيل

المجموعات المستهدفه
الباحثين عن العمل من
االصول المهاجره الذين تكون
اعمارهم فوق  18والذين
بحوزتهم
AVGS
(كتاب من دائره العمل)
البرنامج
سينفذ البرنامج على شكل
محادثه جماعيه لمده ثالثه
اسابيع بمعدل  5ايام اسبوعيا
وفي كل يوم ثالث ساعات،
التدريب الفردي لمده ثالثه
أيام.
هدف المجموعه
نعمل معكم بلغتكم االم على تطوير
الطرق واالفكار
التي تساعدكم
لضمان مستقبلكم في المانيا
والنجاح على الصعيد المهني.

