
)KCA( المركز المحلي للعمل
باعتبارنا مركًزا للتوظيف تابع   للمركز المحلي للعمل   )KCA( فنحن نقطة التواصل المركزية في دائرة 

ماين-كينتسش لجميع األفراد الذين يتلقون التأمين األساسي وفًقا للقانون األلماني SGB II. ويحتاج األفراد 
األسوياء من الالجئين إلى الدعم والتشجيع القوي من قبلنا. ونحن نقوم بالفعل بتشجيعهم، ولكن دون التزامهم 
لن يحقق مجهودنا أي نجاح. وعن طريق العرض المقدم من قبلنا    الحياة – العمل – اللغة    ُنقبل عليهم بهدف 

تسهيل اندماجهم في المجتمع األلماني ودخولهم إلى سوق العمل. وفي أثناء ذلك نعتمد على خبرتنا الممتدة 
والشركاء األقوياء. وتتركز مهمتنا وهدفنا في حصول كل فرد على فرصة عادلة في اختيار حياته العملية 

على نحو مستقل - دون النظر إلى أصله.

الحياة – العمل – اللغة
 في إطار عرضنا الممتد لثالثة أشهر، يتم تقديم توجيه شامل يتعلق بالحياة المهنية والعملية بما يشمل
 الحياة – العمل – اللغة  . ونقوم بتحديد طبيعة الوحدة التدريبية المناسبة وفًقا لالشتراطات الشخصية 

واالحتياجات. ففي حالة احتياجك لوحدة تدريبية واحدة مثالً، نتيح لك في تلك األثناء الحصول على نظرات 
شاملة مهنية وعملية على نطاق واسع. وفي إطار المرونة تتاح لك فرصة التجربة العملية لوظائف وأعمال 
متنوعة. بعد ذلك نتعرف على نحو أفضل على الوظيفة التي تستهويك بشكل خاص. وتقوم هذه الباقة الشاملة 

باإلضافة إلى دورة اندماج ببناء األساس الذي يقوم عليه االندماج الوظيفي والمجتمعي الخاص بك: 
نحن    نرحب بكم    ونقوم بتزويدكم بالمهارات التي يمكنكم    االستفادة منها    داخل مجتمعنا وفي سوق العمل 

الخاص بنا. انتهز الفرصة التي نوفرها لك وستشعر أنك في ألمانيا  في   بيتك!

إرشاد مهم: دورة االندماج لها األولوية. وفي حالة بدئها خالل إجراءات الحياة – العمل – اللغة، سوف تنتهي 
منها بشكل مبكر.

العرض المقدم من:

لدى شريكنا

نتيح برنامج الحياة – العمل – اللغة في ثالثة أماكن في دائرة ماين-كينتسش في:
 

هاناو  
جرونداو-روتين بيرجن  

شلوشتيرن  

يستغرق التوجيه األولي المهني والعملي ثالثة أشهر ثم يبدأ كل توجيه في بداية كل شهر. ويبدأ البرنامج 
قبل الظهيرة من الساعة 8 وحتى الساعة 13 أو بعد الظهيرة من الساعة 13 حتى الساعة 18. وتحصل 
في وقت مناسب قبل بدء اإلجراءات على نشرة معلومات منفصلة مشتملة على المواعيد والمكان المحدد 

التي ستشارك فيه - بما يشتمل على رسم تخطيطي لالتجاهات.
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الحياة
لقد أصبحت ألمانيا موطنك الجديد – ولكن هناك العديد من األشياء واألمور ُتعتبر غريبة 
عليك. فهناك الكثير من األمور تعمل بخالف ما هي عليه في موطنك األصلي وقد يخلق 

ذلك لديك شعوًرا بعدم الثقة واألمان. ولذلك فنحن نريد أن نعطيك األمان والتوجيه السليم من 
خالل    وحدة الحياة  ، وذلك كي تشعر باالستقرار واألمان داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء 

تدور األمور حول التعامل اليومي – أي كيفية التسوق أو كيفية استعمال وسائل المواصالت 
العامة الداخلية. ونوضح لك كيفية طلب المساعدات الطبية وموعد التحاق أطفالك بأماكن 

رياض األطفال ومدارس رياض األطفال والموعد اإللزامي لاللتحاق بالمدرسة. 

وتتعرف أيًضا على قواعد اللعب داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء ننقل لك القوانين غير المكتوبة 
للتعايش المجتمعي وكذلك القوانين األساسية الراسخة التي تسري على الجميع. نقوم بتعريفك 

على نحو يتسم بالمساواة بالقيم األخالقية األلمانية وأساليب التصرف والعادات والتقاليد المتجذرة 
في بلدنا، وتلك الخاصة بدائرة ماين-كينتسش. كما نقوم بإطالعك على البنية التحتية المحلية، 
ونوضح لك مدى االنسجام والتكامل بين المؤسسات المحلية ونستعرض لك على نحو عملي 

الجهات التي يتعين عليك التوجه إليها لإلجابة عن استفساراتك. عالوة على ذلك نقدم لك عرًضا 
عاًما للخارطة اإلعالمية األلمانية واإلقليمية وأهم الموضوعات التي يتم تداولها. ونوضح لك 
كيفية عمل مركز التوظيف في إطار القانون االجتماعي األلماني II – وذلك ألنك تستفيد من 

المساعدات واإلعانات وفًقا للقانون األلماني SGB II. ويعني ذلك أن لك حقوًقا ومطالبات – 
ولكن في نفس الوقت عليك التزامات. 

العمل
بوصفك الجًئا، فقد عانيت الكثير وتحملت المشاق كي تعيش هنا في أجواء من األمن واألمان 

دون الشعور بأي فاقة. وباعتبارنا مركز توظيف فنحن نهتم بك كي نوفر لك االحتياجات 
األساسية ونود أن نفتح لك آفاًقا على المدى البعيد، ونوفر لك حياة مستقلة وتمويالً مستقال داخل 
ألمانيا. ويمكن تحقيق ذلك فقط عند تعثر على فرصة عمل خاضعة للتأمين االجتماعي وتتوفر 

القدرة الذاتية لكسب عيشك. ولذلك نود في إطار    وحدة العمل   إطالعك على طريقة عمل سوق 
العمل األلماني عن كثب. 

ونقوم مًعا بزيارة المصانع كي تخطو أولى خطوات الحياة العملية. ونساعدك في أثناء ذلك على 
الحصول على اعتراف بالشهادات التعليمية والشهادات المهنية الصادرة من موطنك األصلي. 

وتحصل على نظرة عامة حول الوظائف وفرص التدريب ومجاالت األعمال المتنوعة. كما نقوم 
بتعريفك بالعادات والتقاليد المرتبطة بسوق العمل األلماني، كما ننقل إليك أهم النقاط التي يهتم 
بها أصحاب العمل المحليون بشكل كبير. وبالطبع نطلعك على االشتراطات التي يتعين عليك 

مراعاتها وكذلك نقوم بتعريفك بالمجاالت التي تناسب مهاراتك واألماكن التي تحقق طموحك. 
ونسعى دائًما إلى إدخالك إلى سوق العمل األلماني، وهذا في تصورنا ُيعتبر الشرط األساسي 

لالندماج الناجح داخل المجتمع.

اللغة
بالطبع لقد اعتمدت على نفسك الكتساب الخبرات: دون المعرفة اللغوية ال تتاح لك الفرصة في 
تحسس خطواتك داخل ألمانيا. وتبعد عنك فرصة الحصول على فرصة عمل آمنة بدخل كاف، 
وذلك في حالة عدم إلمامك بأساسيات اللغة األلمانية على األقل. لذلك نستعرض الدعامة الثالثة 

للعرض المقدم من قبلنا وهي  وحدة اللغة. 

ونقوم بتعليمك أوالً المصطلحات المتعلقة بمهنتك بشكل خاص. ويمثل تعلم اللغة األلمانية تحدًيا 
كبيًرا – وهذا ما نعلمه جيًدا. وأكثر األمور أهمية أن تسعى بكل جد مع الدعم الذي نقدمه لك إلى 

تحسين كفاءتك اللغوية على نحو متسارع قدر اإلمكان. ومع كل تقدم تحرزه تقل العوائق التي 
تواجهك وتتصرف بثقة وحرية في خضم الحياة المهنية. وستشعر بسهولة التواصل داخل مكان 

العمل أو في أي مكان آخر وستندمج داخل مجتمعنا على نحو أسرع.

KCA أقاليم المركز المحلي للعمل

إذا كانت لديك أي استفسارات أو تواجه صعوبات، يسرنا تواصلك في أي وقت 
مع الموظفات والموظفين التابعين لنا. فنحن سنجد لك دائًما الحل المناسب. 

 Moosburger Weg 2, 63477 Maintal   Maintal
هاتف: 292-45030 06181    

Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau  Hanau
هاتف: 292-28300 06181   

 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen  Gelnhausen
هاتف: 9741-47145 06051   

 Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern  Schlüchtern
هاتف: 970-18601 06661   

www.kca-mkk.de  
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الحياة
لقد أصبحت ألمانيا موطنك الجديد – ولكن هناك العديد من األشياء واألمور ُتعتبر غريبة 
عليك. فهناك الكثير من األمور تعمل بخالف ما هي عليه في موطنك األصلي وقد يخلق 

ذلك لديك شعوًرا بعدم الثقة واألمان. ولذلك فنحن نريد أن نعطيك األمان والتوجيه السليم من 
خالل    وحدة الحياة  ، وذلك كي تشعر باالستقرار واألمان داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء 

تدور األمور حول التعامل اليومي – أي كيفية التسوق أو كيفية استعمال وسائل المواصالت 
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رياض األطفال ومدارس رياض األطفال والموعد اإللزامي لاللتحاق بالمدرسة. 

وتتعرف أيًضا على قواعد اللعب داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء ننقل لك القوانين غير المكتوبة 
للتعايش المجتمعي وكذلك القوانين األساسية الراسخة التي تسري على الجميع. نقوم بتعريفك 

على نحو يتسم بالمساواة بالقيم األخالقية األلمانية وأساليب التصرف والعادات والتقاليد المتجذرة 
في بلدنا، وتلك الخاصة بدائرة ماين-كينتسش. كما نقوم بإطالعك على البنية التحتية المحلية، 
ونوضح لك مدى االنسجام والتكامل بين المؤسسات المحلية ونستعرض لك على نحو عملي 

الجهات التي يتعين عليك التوجه إليها لإلجابة عن استفساراتك. عالوة على ذلك نقدم لك عرًضا 
عاًما للخارطة اإلعالمية األلمانية واإلقليمية وأهم الموضوعات التي يتم تداولها. ونوضح لك 
كيفية عمل مركز التوظيف في إطار القانون االجتماعي األلماني II – وذلك ألنك تستفيد من 

المساعدات واإلعانات وفًقا للقانون األلماني SGB II. ويعني ذلك أن لك حقوًقا ومطالبات – 
ولكن في نفس الوقت عليك التزامات. 

العمل
بوصفك الجًئا، فقد عانيت الكثير وتحملت المشاق كي تعيش هنا في أجواء من األمن واألمان 

دون الشعور بأي فاقة. وباعتبارنا مركز توظيف فنحن نهتم بك كي نوفر لك االحتياجات 
األساسية ونود أن نفتح لك آفاًقا على المدى البعيد، ونوفر لك حياة مستقلة وتمويالً مستقال داخل 
ألمانيا. ويمكن تحقيق ذلك فقط عند تعثر على فرصة عمل خاضعة للتأمين االجتماعي وتتوفر 

القدرة الذاتية لكسب عيشك. ولذلك نود في إطار    وحدة العمل   إطالعك على طريقة عمل سوق 
العمل األلماني عن كثب. 

ونقوم مًعا بزيارة المصانع كي تخطو أولى خطوات الحياة العملية. ونساعدك في أثناء ذلك على 
الحصول على اعتراف بالشهادات التعليمية والشهادات المهنية الصادرة من موطنك األصلي. 

وتحصل على نظرة عامة حول الوظائف وفرص التدريب ومجاالت األعمال المتنوعة. كما نقوم 
بتعريفك بالعادات والتقاليد المرتبطة بسوق العمل األلماني، كما ننقل إليك أهم النقاط التي يهتم 
بها أصحاب العمل المحليون بشكل كبير. وبالطبع نطلعك على االشتراطات التي يتعين عليك 

مراعاتها وكذلك نقوم بتعريفك بالمجاالت التي تناسب مهاراتك واألماكن التي تحقق طموحك. 
ونسعى دائًما إلى إدخالك إلى سوق العمل األلماني، وهذا في تصورنا ُيعتبر الشرط األساسي 

لالندماج الناجح داخل المجتمع.

اللغة
بالطبع لقد اعتمدت على نفسك الكتساب الخبرات: دون المعرفة اللغوية ال تتاح لك الفرصة في 
تحسس خطواتك داخل ألمانيا. وتبعد عنك فرصة الحصول على فرصة عمل آمنة بدخل كاف، 
وذلك في حالة عدم إلمامك بأساسيات اللغة األلمانية على األقل. لذلك نستعرض الدعامة الثالثة 

للعرض المقدم من قبلنا وهي  وحدة اللغة. 

ونقوم بتعليمك أوالً المصطلحات المتعلقة بمهنتك بشكل خاص. ويمثل تعلم اللغة األلمانية تحدًيا 
كبيًرا – وهذا ما نعلمه جيًدا. وأكثر األمور أهمية أن تسعى بكل جد مع الدعم الذي نقدمه لك إلى 

تحسين كفاءتك اللغوية على نحو متسارع قدر اإلمكان. ومع كل تقدم تحرزه تقل العوائق التي 
تواجهك وتتصرف بثقة وحرية في خضم الحياة المهنية. وستشعر بسهولة التواصل داخل مكان 

العمل أو في أي مكان آخر وستندمج داخل مجتمعنا على نحو أسرع.

KCA أقاليم المركز المحلي للعمل

إذا كانت لديك أي استفسارات أو تواجه صعوبات، يسرنا تواصلك في أي وقت 
مع الموظفات والموظفين التابعين لنا. فنحن سنجد لك دائًما الحل المناسب. 
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الحياة
لقد أصبحت ألمانيا موطنك الجديد – ولكن هناك العديد من األشياء واألمور ُتعتبر غريبة 
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ذلك لديك شعوًرا بعدم الثقة واألمان. ولذلك فنحن نريد أن نعطيك األمان والتوجيه السليم من 
خالل    وحدة الحياة  ، وذلك كي تشعر باالستقرار واألمان داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء 

تدور األمور حول التعامل اليومي – أي كيفية التسوق أو كيفية استعمال وسائل المواصالت 
العامة الداخلية. ونوضح لك كيفية طلب المساعدات الطبية وموعد التحاق أطفالك بأماكن 

رياض األطفال ومدارس رياض األطفال والموعد اإللزامي لاللتحاق بالمدرسة. 
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بتعريفك بالعادات والتقاليد المرتبطة بسوق العمل األلماني، كما ننقل إليك أهم النقاط التي يهتم 
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وتتعرف أيًضا على قواعد اللعب داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء ننقل لك القوانين غير المكتوبة 
للتعايش المجتمعي وكذلك القوانين األساسية الراسخة التي تسري على الجميع. نقوم بتعريفك 

على نحو يتسم بالمساواة بالقيم األخالقية األلمانية وأساليب التصرف والعادات والتقاليد المتجذرة 
في بلدنا، وتلك الخاصة بدائرة ماين-كينتسش. كما نقوم بإطالعك على البنية التحتية المحلية، 
ونوضح لك مدى االنسجام والتكامل بين المؤسسات المحلية ونستعرض لك على نحو عملي 
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وتتعرف أيًضا على قواعد اللعب داخل مجتمعنا. وفي تلك األثناء ننقل لك القوانين غير المكتوبة 
للتعايش المجتمعي وكذلك القوانين األساسية الراسخة التي تسري على الجميع. نقوم بتعريفك 
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ونوضح لك مدى االنسجام والتكامل بين المؤسسات المحلية ونستعرض لك على نحو عملي 

الجهات التي يتعين عليك التوجه إليها لإلجابة عن استفساراتك. عالوة على ذلك نقدم لك عرًضا 
عاًما للخارطة اإلعالمية األلمانية واإلقليمية وأهم الموضوعات التي يتم تداولها. ونوضح لك 
كيفية عمل مركز التوظيف في إطار القانون االجتماعي األلماني II – وذلك ألنك تستفيد من 

المساعدات واإلعانات وفًقا للقانون األلماني SGB II. ويعني ذلك أن لك حقوًقا ومطالبات – 
ولكن في نفس الوقت عليك التزامات. 

العمل
بوصفك الجًئا، فقد عانيت الكثير وتحملت المشاق كي تعيش هنا في أجواء من األمن واألمان 

دون الشعور بأي فاقة. وباعتبارنا مركز توظيف فنحن نهتم بك كي نوفر لك االحتياجات 
األساسية ونود أن نفتح لك آفاًقا على المدى البعيد، ونوفر لك حياة مستقلة وتمويالً مستقال داخل 
ألمانيا. ويمكن تحقيق ذلك فقط عند تعثر على فرصة عمل خاضعة للتأمين االجتماعي وتتوفر 

القدرة الذاتية لكسب عيشك. ولذلك نود في إطار    وحدة العمل   إطالعك على طريقة عمل سوق 
العمل األلماني عن كثب. 

ونقوم مًعا بزيارة المصانع كي تخطو أولى خطوات الحياة العملية. ونساعدك في أثناء ذلك على 
الحصول على اعتراف بالشهادات التعليمية والشهادات المهنية الصادرة من موطنك األصلي. 

وتحصل على نظرة عامة حول الوظائف وفرص التدريب ومجاالت األعمال المتنوعة. كما نقوم 
بتعريفك بالعادات والتقاليد المرتبطة بسوق العمل األلماني، كما ننقل إليك أهم النقاط التي يهتم 
بها أصحاب العمل المحليون بشكل كبير. وبالطبع نطلعك على االشتراطات التي يتعين عليك 

مراعاتها وكذلك نقوم بتعريفك بالمجاالت التي تناسب مهاراتك واألماكن التي تحقق طموحك. 
ونسعى دائًما إلى إدخالك إلى سوق العمل األلماني، وهذا في تصورنا ُيعتبر الشرط األساسي 

لالندماج الناجح داخل المجتمع.

اللغة
بالطبع لقد اعتمدت على نفسك الكتساب الخبرات: دون المعرفة اللغوية ال تتاح لك الفرصة في 
تحسس خطواتك داخل ألمانيا. وتبعد عنك فرصة الحصول على فرصة عمل آمنة بدخل كاف، 
وذلك في حالة عدم إلمامك بأساسيات اللغة األلمانية على األقل. لذلك نستعرض الدعامة الثالثة 

للعرض المقدم من قبلنا وهي  وحدة اللغة. 

ونقوم بتعليمك أوالً المصطلحات المتعلقة بمهنتك بشكل خاص. ويمثل تعلم اللغة األلمانية تحدًيا 
كبيًرا – وهذا ما نعلمه جيًدا. وأكثر األمور أهمية أن تسعى بكل جد مع الدعم الذي نقدمه لك إلى 

تحسين كفاءتك اللغوية على نحو متسارع قدر اإلمكان. ومع كل تقدم تحرزه تقل العوائق التي 
تواجهك وتتصرف بثقة وحرية في خضم الحياة المهنية. وستشعر بسهولة التواصل داخل مكان 

العمل أو في أي مكان آخر وستندمج داخل مجتمعنا على نحو أسرع.

KCA أقاليم المركز المحلي للعمل

إذا كانت لديك أي استفسارات أو تواجه صعوبات، يسرنا تواصلك في أي وقت 
مع الموظفات والموظفين التابعين لنا. فنحن سنجد لك دائًما الحل المناسب. 

 Moosburger Weg 2, 63477 Maintal   Maintal
هاتف: 292-45030 06181    

Eugen-Kaiser-Str. 7, 63450 Hanau  Hanau
هاتف: 292-28300 06181   

 Zum Wartturm 1, 63571 Gelnhausen  Gelnhausen
هاتف: 9741-47145 06051   

 Gartenstr. 5, 36381 Schlüchtern  Schlüchtern
هاتف: 970-18601 06661   

www.kca-mkk.de  



)KCA( المركز المحلي للعمل
باعتبارنا مركًزا للتوظيف تابع   للمركز المحلي للعمل   )KCA( فنحن نقطة التواصل المركزية في دائرة 

ماين-كينتسش لجميع األفراد الذين يتلقون التأمين األساسي وفًقا للقانون األلماني SGB II. ويحتاج األفراد 
األسوياء من الالجئين إلى الدعم والتشجيع القوي من قبلنا. ونحن نقوم بالفعل بتشجيعهم، ولكن دون التزامهم 
لن يحقق مجهودنا أي نجاح. وعن طريق العرض المقدم من قبلنا    الحياة – العمل – اللغة    ُنقبل عليهم بهدف 

تسهيل اندماجهم في المجتمع األلماني ودخولهم إلى سوق العمل. وفي أثناء ذلك نعتمد على خبرتنا الممتدة 
والشركاء األقوياء. وتتركز مهمتنا وهدفنا في حصول كل فرد على فرصة عادلة في اختيار حياته العملية 

على نحو مستقل - دون النظر إلى أصله.

الحياة – العمل – اللغة
 في إطار عرضنا الممتد لثالثة أشهر، يتم تقديم توجيه شامل يتعلق بالحياة المهنية والعملية بما يشمل
 الحياة – العمل – اللغة  . ونقوم بتحديد طبيعة الوحدة التدريبية المناسبة وفًقا لالشتراطات الشخصية 

واالحتياجات. ففي حالة احتياجك لوحدة تدريبية واحدة مثالً، نتيح لك في تلك األثناء الحصول على نظرات 
شاملة مهنية وعملية على نطاق واسع. وفي إطار المرونة تتاح لك فرصة التجربة العملية لوظائف وأعمال 
متنوعة. بعد ذلك نتعرف على نحو أفضل على الوظيفة التي تستهويك بشكل خاص. وتقوم هذه الباقة الشاملة 

باإلضافة إلى دورة اندماج ببناء األساس الذي يقوم عليه االندماج الوظيفي والمجتمعي الخاص بك: 
نحن    نرحب بكم    ونقوم بتزويدكم بالمهارات التي يمكنكم    االستفادة منها    داخل مجتمعنا وفي سوق العمل 

الخاص بنا. انتهز الفرصة التي نوفرها لك وستشعر أنك في ألمانيا  في   بيتك!

إرشاد مهم: دورة االندماج لها األولوية. وفي حالة بدئها خالل إجراءات الحياة – العمل – اللغة، سوف تنتهي 
منها بشكل مبكر.

العرض المقدم من:

لدى شريكنا

نتيح برنامج الحياة – العمل – اللغة في ثالثة أماكن في دائرة ماين-كينتسش في:
 

هاناو  
جرونداو-روتين بيرجن  

شلوشتيرن  

يستغرق التوجيه األولي المهني والعملي ثالثة أشهر ثم يبدأ كل توجيه في بداية كل شهر. ويبدأ البرنامج 
قبل الظهيرة من الساعة 8 وحتى الساعة 13 أو بعد الظهيرة من الساعة 13 حتى الساعة 18. وتحصل 
في وقت مناسب قبل بدء اإلجراءات على نشرة معلومات منفصلة مشتملة على المواعيد والمكان المحدد 

التي ستشارك فيه - بما يشتمل على رسم تخطيطي لالتجاهات.
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الحياة – العمل – اللغة
العرض المقدم من قبلنا حول التوجيه 

SGB II األولي المهني والعملي لالجئين في القانون األلماني

Arabisch

 (Hanau)
(Gründau-Rothenbergen)
 (Schlüchtern)


