
                                                 

                                      

„   “الخطوة األولى

  تقديم المشورة لالجئين في هانوفر 

 !Limmerرليم 
 

 
 

Werk-statt-Schule e.V., 

Wunstorfer Straße 130, 30453 Hannover 

وأ 40 - 763537 /0511  - 44 : هاتف   

  0511/ 763537 – 22 : فاكس   

 :بعد اخذ موعد  ستشارةاالمواعيد 

  

  

  

  

  

  :مواعيد االستفسار

 

 

 

 :العنوان  - كيف تصل إلينا 

Werk-statt-Schule e.V., Wunstorfer Str. 130  

30453 Hannover 

 

 “Brunnenstraße„ موقف النزول  ,  10خط المترو رقم 

 “Steinfeldstraße„، موقف النزول  700الباص رقم 

 ) Conti-Geländeسابقًا (

 

 

  : االستفساراتموظفين 

 

  Johanna Gamauf   يوهانا غاماوف

 Mahir Inci ماهر انجي

  Anke Jarehed  انكه يارهيد

  40 – 763537 /0511: هاتف 

 

  Jan Neizel  يان نايتسل

 Marina Stegić مارينا ستغيك

  Sarah Zaidi  ساره زايدي

  44 - 763537 /0511: هاتف 

 

 22 - 763537 /0511 :فاكس 

 firststep@werkstattschule.de: البريد اإللكتروني 

 

  :فريقنا يتكلم 

اإلسبانية، اإليطالية، : األلمانية، اإلنكليزية، الفرنسية
الصربية، الكرواتية، البوسنية، التركية، الكردية، اردو، 

  .هندي

، )فارسي و داري(العربية، الفارسية :بعد اتفاق مسبق أيضا
  .باشتو

  

  :بتمويل من 

  

 

  12إلى  9من   :االثنين

  16إلى  9من   :الثالثاء

  16إلى  9من   :الخميس

  13إلى  9من   :الجمعة

  16ى إل 13من   :االثنين

  12إلى  9من   : األربعاء

 



 

 

فيه الحواسيب، توفر تنقدم لعمالئنا مكان مخصص 

 .العملوطلبات التقدم إلى  أورق إنشاءفي  الستخدامها

 

 أنهناك، ويمكن ” الخطوة األولى„يتواجد فريق عمل 

  .لزم األمر إذايقدم الدعم التقني 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نقدم نحن 

  

 .االتصال مع الالجئين في مراكز اإليواء 

” الخطوة األولى„معلومات واستشارات بمكاتب  

 .في ليمار

معلومات عن الدوائر القانونية المعمول بها  

 .والهيئات المختصة

 .المساعدة في البحث عن دورات اللغة 

تقييم  /تعديل الشهاداتفرص المؤهالت و إعداد 

 .كفاءاتال

 .التوجيه المهني األول 

توضيح المدخل إلى سوق التدريب والعمل  

 .وعروض العمل

 .للعملوطلبات التقدم  أوراقالمساعدة بتقديم  

المشورة ودعم عملية التحول للحصول على  

 ).SGB II, SGB III(االستحقاقات 

  .المساعدة في البحث عن مكان للتدريب 

  

العمل بدًال (جمعية ” الخطوة األولى„تحت عنوان مشروع 

تقدم لالجئين  Werk-statt-Schule ) من المدرسة

   2015عروض استشارية مجانية منذ كانون األول ديسمبر 

يقدمون الدعم األولي فيما يتعلق باإلندماج  االستشاريون

 .في سوق العمل ونظام التعليم المهني

 

 :ةمن هم الذين يمكنهم المشارك

 27 - 15بين  أعمارهم تتراوحالالجئين الذين  

 .إقامتهموحالة  ،صفة تعامًا، مهما كان

 إقامةعامًا، الذين لديهم  27الالجئين فوق  

 .ألمانيافعلية أو لديهم احتمالية بقاء في 

 

 


