اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺳﺗﺷﺎرة

من نحن؟

DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
Marsstr. 42, 80335 München
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳؤول

Lela Apkhazava

هاتف089 544 302-141 :
عنوان البريد اإللكترونيLela.apkhazava@daa.de :

أكاديمية الموظفين األلمانية ( )DAAتقدم على مستوى
ألمانيا بالكامل التدريب المهني التكميلي وهي معت َمدة من قِبَل
المكتب اإلتحادي للهجرة والالجئين (.)BAMF
نحن نركز على االحتياجات الفردية الخاصة بك ،ونوفر لكم
في الموقع التدريب واستكمال التدريب حسب الحاجة،
والتدريب اإلضافي ،ودورات اللغة واالندماج.
منذ عام  1946ونحن نتعامل مع المؤهالت المهنية.

طريق الوصول إلينا

ختم الجودة

التوجيه األولي وتعليم القيم
التربوية لطالبي اللجوء في
بافاريا

إن أكاديمية الموظفين األلمانية  DAA GmbHحاصلة على
شهادة من مؤسسة نظام الترخيص واالعتماد والدعم
العمالي  AZAVو ُمرخَصة للقيام بإجراءات دعم التدريب
المهنيالتكميلي.
إن أكاديمية الموظفين األلمانية  DAAهي مؤسسة تعليمية
مشتركة .مقر رئاسة الشركة هو في مدينة هامبورج.



ﻛم ﺗﺑﻠﻎ ﻣدة اﻟدورة؟

ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺪورة  3أﺷﮭﺮ.

دروس دورة التوجيه األولي تأخذ نصف يوم ،وسوف تتكون من
مجموعة تبلغ  300وحدة تعليم كل منها مدتها  45دقيقة.

ﻣدة اﻟدورة وأوﻗﺎت اﻟدرس

ﻣﻦ 11.10.2021
إﻟﻰ 18.01.2022
حتى
اﻟﺠﻤﻌﺔ
من اﻻﺛﻨﯿﻦ
من الساعة  13:00حتى الساعة 17:15
عطله
إلى
ﻣﻦ 20.12.2021
31.12.2021

ما هو نوع هذه الدورة؟

من يستطيع المشاركة؟

في هذه الدورة ستحصل باإلضافة إلى المعلومات الثقافية
والسياسية الخاصة بألمانيا على دروس بسيطة للغة األلمانية.

يمكن إعطاء األولوية لطالبي اللجوء الذين ليس لديھم فرصة
كبيرة للبقاء للمشاركة.
حتى لو كان طالبو اللجوء من ذوي الفرصة الجيدة للبقاء أو
من الالجئين المعترف بھم أو من الذين ُمنح لھم حق
االنتظار ،لكن لم يتوفر لھم مكان في دورة االندماج ،فيمكنھم
أن يشاركوا في هذه الدورة.

سوف تتعلم حقائق ومعلومات مثيرة لالهتمام حول القيم والعيش
المشترك في ألمانيا والتعامل مع قضايا مثل






مكان الدورة



DAA München



Marsstr. 42, 80335 München



ﺗﺳﺟﯾل

07.10.2021
ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10:00ﺣﺗﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 12:30
ﻗﺎﻋﺔ 512
DAA München, Marsstr. 42, 80335 München




الحياة اليومية في ألمانيا
العمل
الشراء والتسوق
الصحة والخدمات الطبية
رياض األطفال والمدارس
استخدام وسائل اإلعالم والوسائط في ألمانيا
التحرك في المواقع والمواصالت والتنقل
العادات والتقاليد في ألمانيا والخصوصيات المحلية
الحوارات مع اآلخرين والعالقات االجتماعية
السكن

بالنسبة لشروط المشاركة بالتحديد ،عليك التوجه رجا ًء
للشخصالمسؤول في أكاديمية الموظفين األلمانية DAA
والحديث معه.

الشروط؟
أمرا ضروريًا.
المعرفة ال ُمسبَقة ليست ً

كم تُك ِلف هذه الدورة؟
االشتراك مجاني لك.

