
ي هذا؟ ولماذا نقوم بذلك؟ – All an Bordلغوي من التدريب ال
 ماذا يعن 

 

ي هذا؟
 ماذا يعن 

 يعتبر اإلستخدام السليم للغة األلمانية عامل نجاح مهم لإلندماج الناجح. 

ي أيضا تحسي   النطق بها لكي 
ي تعلم الكلمات والجمل وكتابتها وقراءتها. ويعن 

تعلم اللغة األلمانية يعن 

 الجميع من فهم بعضهم بشكل أفضل. يتمكن 

ي العمل أو التدريب 
 
مع االستخدام اآلمن للغة  تزداد فرصة المشاركة ،تزداد ومعها فرص اإلنخراط  ف

ي بدون أي عقبات
 .المهن 

ي دوراتنا التدريبية اللغوية إيجاد 
 
ي العمل يتعلمون ف

 
ي أو ف

ي التدريب المهن 
 
األشخاص المتواجدون ف

كات  ي الشر
 
نقوم بمساعدة الالجئي    .ومقرات عملهم وتدريبهم وفهم عالم العمل بشكل أفضلطريقهم ف

عىل فهم التعليمات واللوائح والخطط المتعلقة بالوظيفة ومقر العمل  باإلضافة إىل تعلم المصطلحات 

 الفنية وإجراء المحادثة مع زمالئهم بدون توتر لتجنب سوء الفهم. 

ي ب نامج التدرينر  عن دورات اللغة الرسمية المعتمدة من الال يعتبر هذا البر
ً
مصلحة اإلتحادية للهجرة ديال

)البامف( أو لدورات )شتاف( اللغوية وإنما هو برنامج تكميىلي لها وهدفه التحضب  والتدريب  والالجئي   

ي أوقات إنتظار 
 
 ف
ً
ي ويساعد أيضا

ي تدريب مهن 
 
ي سوق العمل أو البدء ف

 
مواصلة  lاللغوي لإلنخراط ف

 وتثبيت القدرة 
ً
الدورات اللغوية الرسمية. يجب المحافظة عىل المستوى اللغوي المكتسب سلفا

 اإلمالئية والكتابية والتدريب عىل النطق. 

 ! ء الممب   ي
 الشر

ي مواضيع التدريب
 
اك أرباب العمل ، وإدراج االحتياجات والمعلومات ف يطرح المشاركون  .نقوم بإشر

ا أسئلتهم وموضو 
ً
ي مكان أيض

 
ي ومواصلة التعليم أو التواصل ف

عاتهم للبحث عن عمل والتدريب المهن 

  .العمل
ً
ي سياق التحضب  لوظيفة يأيضا
 
تب عليها من ف عتبر فهم إعالنات الوظائف وعقود العمل وما يبر

، باإلضافة 
ً
ء مهم جدا ي

امات كموظف شر اللغوي أثناء  إىل كتابة خطابات التقديم والتمكنحقوق وإلبر 

 . بلة العملمقا

ي والسالمة المهنية والحماية من 
ي بدوام جزئ 

نتدرب عىل التحدث وفهم مواضيع تتعلق بالتدريب المهن 

ي أو التأهيل و / أو حضور 
العدوى ورعاية األطفال والتوافق األشي والعمل والتوافق مع التدريب المهن 

 .دورة اللغة

مشكالت الكلمات للمدرسة المهنية وفهم نتدرب عىل النطق والمفردات والمصطلحات وفهم وحل 

ي العمل
 
 .تعليمات السالمة والتواصل ف

 كيف؟

ة ي مجموعات صغب 
 
نظام دراشي صارم يمنعك من المشاركة  وليس العرض عىل شكل دعم لغوي مرن ف

ي   .بانتظام
 
ي إضاف

،  بالنسبة للمتواجدينال يجب أن يشكل العرض عبء زمن  ي
ي العمل والتدريب المهن 

 
ف

ي بضع ساعات تحقيق إىل هذا التدريب ولكن يجب أن يؤدي
 
ي األسبوع الهدف ف

 
كب   عىل  .ف

وينصب البر

ي مقر التدريب.االحتياجات الفردية للمشاركي   
 
 .ومن أجل ذلك سيتم تصميم عرض محدد ف



 الشكل! 

ي فصول دراسية ، ومقىه لدى دوراتنا التدريبية اللغوية أشكال مختلفة. نقدم عىل سبيل المثال 
 
دروس ف

نت, كل و  المهنيي    ت المتدربي   اللغة للنساء ، ودورا  .حسب االحتياجات واإلمكانياتدروس عبر اإلنبر

ا للمشاركي   أساليب وأدوات لمواصلة التعلم
ً
.  باإلضافة إىل الدروس ، نقدم أيض ي

 الذائر

نت!   اآلن المزيد عبر اإلنبر

نت مجموعة واسعة من  وس كورونا، تقدم عروضنا عبر اإلنبر ي ضوء التحدي الذي يطحه فب 
 
ف

ا وتر أزمة كورونا م لكي ال تشكل يسعدنا أن نساعدك .الخيارات
ً
ة ركود جع لغوي ولكن يمكن إستغالل افبر

 عبر غرفة الدردشة والبقاء عىل إتصال مع اآلخرين من خالل ة وياللغ هذا الوقت اآلن لمواصلة ااممارسة

نت  .مواصلة التعلم وأكبر من ذلك بكثب  الخاصة بالمستوى المنخفض مع مدرس لغوي و  اإلنبر

يمكن للمشاركي   تبادل األفكار مع المعلم بسهولة وبشكل مباشر عبر هواتفهم الذكية أو أجهزة 

ي مجموعاتالكمبيوتر المحمولة وتحسي   مهاراتهم 
 
يمكنكم ممارسة التحدث  .بشكل فردي وف

ا وليس آخًرا  المقدرة اإلمالئية باأللمانية والمحافظة عليها وأيضا تحسي    ً التدرب عىل  يمكنكم ، وأخب 

  هذا ف :(A1-B2) التحضب  لالمتحانات
ً
  أيضا

ً
ل أصبح اآلن ممكنا  .من المب  

ة المرفقة وعىل  ي النشر
 
نت عتر تجدون المزيد من المعلومات ف الصفحة الرئيسية للشبكة عىل األنتر

 :   الرابط التالي

https://www.alleanbord-sh.de/termine-aktuelles/artikel/news/jetzt-neu-bei-
alle-an-bord-arbeitsmarkt-und-sprache-individuelle-sprachfoerderangebote-
zur-arbe/ 

ي مجال 
 
ي نقدمها بخصوص المواضيع المتعلقة بالالجئي    ف

ا معلومات عن اإلستشارات النر
ً
تجدون أيض

ي وذلك عىل موقعنا 
نت  العمل والتدريب المهن   .www.alleanbord-sh.de الرئيشي عىل اإلنبر
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