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 يقع على مسافة خمس دقائق تقريًبا “Anna Haag„ منزلنا متعدد األجيال

 مشيًا على األقدام من محطات قطار الشوارع ومترو األنفاق في

.(U1.  Nürnberger Straße (S2/S3  شارع 

 .My Way نوفر لِك معلومات تفصیلیة عن برنامج

مسؤولة االتصال:

لیزیتا مایر   55-902 952 / 0711 

l.meyer@annahaaghaus.de !

المؤسسة التعليمية

My Way برنامج
 منظورات وظيفية للسيدات

المھاجرات

بتكليف من

M:ھكذا یُمكنكم الوصول إلینا

 من الذي يُنفذ برنامج My Way؟ 

بیتم تنفیذ برنامج My Way في منزلن ا متعد د األجیال من ِقب ل موظفین
متخصصین. ویشمل فریق العمل أخصائیین اجتماعیین، وأخصائیین

نفسیین وُمدربین وُمعلمین یدعمونِك في كافة األسئلة التي لدیِك.



ما برنامج My Way؟ 

 بر نامج My Way  يدعم السيدات في شق طريقھن في الحياة المھنية.

 و العرض موجھ إلى السیدات من ذوات الخلفیة المھاجرة أو

الالتيوُمدربین، عاصر ن الھروب من أوطانھم

  -    الالتي ال یُمكنھن تحدث األلمانیة جیًدا

-    الالتي لدیھن أطفال

      -    الالتي لم یحصلن على تدریب مھني.

 سنكتشف النقاط التي تحتاجين إلى دعٍم فيھا. ھل تتسبب مشاكل اللغة، أو

 رعاية األطفال أو المشاكل الشخصية في أن يُصبح اندماجك في ألمانيا

صعًبا؟ يتعاون مدربونا معِك لحل القضايا الفردية، ويبحثون عن حلول

ويرافقونِك خطوة بخطوة لالستمتاع بحياة مستقلة.

 كيف يُجرى برنامج My Way؟ 
لكي يُمكنِك المشاركة في برنامج My Way فإننا نقوم بتنظيم رعاية 

أطفالك، و ندعمِك في التغلب على المشاكل الشخصية.

 تستغرق الدورة عام. في البداية ستتعرفين على المجاالت المھنية المختلفة

 في منزلنا متعدد األجيال الذي به مركز لكبار السن ومؤسسة تعليمية. وفي

 المركز، توجد مجاالت الرعاية والمطبخ والتنظيف. بعد ذلك، ستختارين

   مجااًل وظيفيًا ترغبين في العمل فيه. نقوم بتأھيلك في

العملي. التدريب 

 لدعمك، نُقدم تدريًبا فردًيا، وعروض للمجموعات، ودعم لغوّي. نعمل على

إعداد الطلبات سويًا، ونبحث عن تدريب خارجي لِك وندعمِك في

إجراءات التقديم الالحقة حتى تجدين وظيفة مناسبة.

 

بما تعود علّي المشاركة في 
 برنامج

 عن طريق برنامج My Way ستحصلين على:

-    تدريب شامل مع التركيز على قضية الرعاية والتدبير المنزلي

           (المطبخ والتنظيف)،

،EQ)) فرصة عمل أو فرصة تدريب أو تأھيل مبدئي    -          

-    معرفة أفضل باللغة األلمانية.

My Way؟


