
START -Selbstbestimmte Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt
Ein Projekt für Frauen mit Flucht und Migrationserfahrung

Iة دي ر ف نصيحة 

وظيفي ل ا ه  وجي ت ل ا دورات 

في تمكن  ل ا

ي آلل ا لحاسب  ا دورات 

غة ل ل ا مقهى 

ن ا ر ألق ا ه  وجي ت

Das Projekt „START – Selbstbestimmte Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt“
wird im Rahmen des Programms „My Turn – Frauen mit Migrations-
erfahrungen starten durch“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus
(ESF Plus) gefördert.

الطفال ل ه  ي ا ع ر و اشراف  مع  حا  ا صب

أشهر  6 لي  ا حو  ،
ة ي ن مجا كة  ر مشا

منك قرب  ل ا ب

ة ي ن ما ألل ا غة  ل ل ا م  عل ت

حالمك أ فة  وظي عن  بحث  ا

؟ " دأ ب ا " هو  ما 

بك لخاصة  ا ئد  فوا ل ا

يتم تنفيذ مشروع "START - المشاركة المحددة ذاتيا في سوق العمل" بشكل مشترك من قبل لجنة اإلنقاذ

الدولية ، FöTEV-Nds e.V. والرابطة األوكرانية في والية سكسونيا السفىل في منطقة ومدينة هانوفر من

01.01.2023 - 31.12.2025. تتلقى النساء اللواتي لديهن تجارب في اللجوء والهجرة الدعم في العثور عىل وظيفة
، وفي إعادة التوجيه المهني ولديهن فرصة لتحسين مهاراتهن في اللغة األلمانية. باإلضافة إىل ذلك ، يمكنهم

تبادل األفكار مع النساء األخريات والحصول عىل المساعدة في العثور عىل رعاية مناسبه لالطفال. ابدأ طريقك إىل

مهنة أحالمك اآلن.
 

Flyerin in verschiedenen Sprachen:
Deutsch, Arabisch, Türkisch,

Englisch, Ukrainisch)



المشورة والدعم الفردي والمجاني

احصل عىل دعم فردي ووضح جميع أسئلتك حول العمل في ألمانيا

 
دورات التوجيه الوظيفي والتمكن

قومي بثقتك بنفسك مع نساء أخريات واحصلي عىل نصائح لوظيفة أحالمك والتطبيق

 
مقاهي اللغة

في مقهى اللغة يمكنك تعلم اللغة األلمانية والتعرف عىل نساء أخريات. هنا يمكنك التحدث عن

الحياة اليومية وموضوعات مثل "التوافق بين األسرة والوظيفة"

 
دورات الحاسب اآللي

تعرف عىل كيفية استخدام الكمبيوتر واإلنترنت. احصل عىل نصائح لكتابة رسائل البريد

اإللكتروني والتطبيقات عبر اإلنترنت

 
توجيه األقران

تعرف عىل نساء ذوات خبرة مهنية واحصل عىل نصائح مفيدة للعمل والحياة اليومية في ألمانيا

 

ركة؟ لمشا ا تعمل  كيف 

يقدم المشروع للنساء المهتمات دورات مختلفة لمساعدتهن عىل دخول سوق العمل األلماني عىل المدى الطويل أو لتحسين

وضعهن المهني الحالي. خالل فترة المشروع، تتوفر العروض التالية للنساء:

 

االتصال جهات 
Ukrainischer Verein
in Niedersachsen e.V.
Oksana Savenko
start@uvnev.de
0176-66324165
Podbielskistraße 269
30655 Hannover
www.uvnev.de

FöTEV
Niedersachsen e.V
Dr. Meltem Sermet
start@foetev.de
0176-62589701
Ricklinger Straße 126,
30449 Hannover
www.foetev.de

International Rescue Committee
Aurora Meyring

Aurora.Meyring@rescue.org
 0176-85995075
www.rescue.org

 


