
 

  
      

   



من نحن؟  
ل .غش نقصد االتفتيیش لهھم ع االمعترفف بهھم ووقتا  (FL)وو   (VA)في االتوسط لفائدةة االآلجئيین  ةمتخصص  Caritas Perspektiveإإنّن   

 

طلباالتقديیم   
 االمهھم منإإذذ أأنهھ . مستقل بشكلبنفسك  االطلب بتعبئة تقومم أأننمنك  وونفترضض. ااإلنترنت شبكةلقد ووضعنا على ذذمتك إإستماررةة لتقديیم ططلب االشغل على 

عن لك تفتيیس نقومم بالنفترضهھا فيیك حتى االتي ميیزااتت مأأهھھھم اال منهھھھي  لتزااممإلووااذذلك أأنّن االحماسس . يیتكدداافع ووتظهھربمفرددكك  ااألوولى بالخطوةة تقومم أأنن
.يیناسبكشغل   

 

/ Assessment  ءااتتكفااالم تقيیيی  
يیة ناث خطوةة فيوو. أأيیضا لغويي ااختباررللقيیامم معك بحديیث قبولل ووتسجيیل ووإنهھ سيیتم ااستدعائك ف حماسك وو كمهھاررااتوولكي يیتسنى لنا معرفة مدىى 

.أأخرىى معك عمليیةنعمل على توضيیح نقط  سوفف  
:فئاتت ثالثثلك عن شغل يیناسبك٬، وويیتلخص ذذلك في االعثورر  نسبة ااحتماللبخصوصص ديیراا تقعطيینا تنتج عن ذذلك سوفف تيیم االذيي يیاالتق وونتيیجة  

 

 

 إإحتمالل كبيیر في االعثورر على شغل لك

 شغل لكحتمالل متوسط في االعثورر على إإ

  لعثورر على شغل لكفي اا حتمالل ضئيیلإإ
 

 
للعثورر على  ةمتوسطأأيي إإمكانيیة االدررجة االثانيیة  عن يیقل ال ما إإلىنتيیجتك  ووصلت إإذذااإإال  االمشرووععفي إإططارر هھھھذاا  معك لعملفي اا ستمرسوفف ال ن

كفائاتك وومؤهھھھالتك  تحسيین٬، فإنهھ يیتعيین عليیك ضئيیلةيي إإمكانيیة فرصص شغل أأ ٬،الثةثإإذذاا كانت االنتيیجة تنتمي إإلى االدررجة االووفرصص شغل لك. 
االمشرفف  ااالجتماعيیة االخدماتتمكتب  إإلىخاصة بك  توصيیة تسليیمباالتقيیيیم لذلك سوفف نقومم في نهھايیة عمليیة . االعرووضض االمتوفرةةبخصوصص إإحدىى 

.عليیك  
 
 

ندماججإلبرنامج اا  
ووبهھذاا االصددد . االقاددمة االتداابيیر من ووغيیرهھھھا ااألهھھھداافف تحديیدفيیهھ  يیتمدماجج نبرنامج ااسويیا ك مع نضعتقيیيیم االكفاءااتت إإيیجابيیة سوفف إإذذاا كانت نتيیجة 

؟عمل على لعثوررإإليیهھ أأيیضا ل تحتاجج ماذذااوو ؟االشغل االذيي يیناسبك وهھھھ ما: االسؤاالل توضيیحعمل على نس  
 
 

نهھ أأجرةةعتتقاضى  عمل على االآلززمم للحصولل االدعم  
 االعمل أأررباببهھي تتمثل في إإمكانيیة إإقناعك ف االمرحلةهه هھھھذ فياذذهھھھا ااتخيیتم  االتي االتداابيیرأأما . االشغلاالتقيیيیم تبدأأ عمليیة االتفتيیش االكثيیف عن  بعد

  .االنجاحح من االمزيید لتحقيیق االمفتاحح هھھھو هھھھذااوو. بمهھاررااتك

:ما يیليافي االقيیامم ب (Jobcoach)ووظظيیفي خاصص بك  مدررببيیساندكك ووس  

 
« تفوزز بهھا عن منافسيیك  ملفاتت إإنشاء   
« االعمل لسوققدقق م تحليیل   
« حاليیة ووظظائفعن ناتت تستجيیب لالعالتقديیم ططلباتت    
« لك مناسبةإإستسفاررااتت لدىى شركاتت في قطاعاتت    
« مفتوحة ووأأيیامم وومقابالتت هھھھاتفيیة مكالماتتووذذلك في  ٬،اتتطلبلتلبيیة اال ةمكثففردديیة  اتتتدرريیب   
« توظظيیف مقابالتتفي تك مراافق   

  



ك االذيي تتقاضى عنهھ أأجرتكاالآلززمم للحفاظظ على عمل االدعم  
وواالخدماتت االتي للحفاظظ على عملك االتي سندعمك بهھا  تداابيیرلااأأما . لك االمراافقةوو المشوررةةب٬، ووذذلك مباشرتك االعمل بعدأأيیضا ددعمك نوااصل ووس

.تتمثل فيیما يیليسنوفرهھھھا لك فهھي   

 
« وواالصرااعاتت لمشاكلل مبكر إإددررااكك   
« بيینثقافيیة جمااتر ووتمويیل تنظيیم   
« متعدددةة لغاتتمناشيیر ب رحريیت   
« االرقابةوومبنى على تحديید ووااقعي لألهھھھداافف  ددعم   
« االموقع بخصوصصاالتي تدوورر  االمناقشاتت تسجيیل   
« ووااالشراافف عليیهھا جرااءااتتتمهھيید ااال   

 
ئح ووفقا لما اكما نقدمم لك االنص. االسويیسريي االعمل سوقق فيبشكل سليیم بذااتك االتصرفف قاددرراا على تدررحيیا جعلك يی الشامشخصيیا  اتدرريیبلك  نقدممكما 

:يیقتضيیهھ االحالل  

 
« عامليیناال ووووااجباتت حقوققبخصوصص    
« ةبالضريیاالخاصة ب االمسائل في   
« االعمل مالبسما يیخص فيی   
« االعملمكانن ق إإلى يیالطريیتعلق بفيیما    
« مستمر تدرريیب فرصص على االحصوللخصوصص إإمكانيیة ب   
« االمؤسساتتأأصحابب  مع االتشاووررخاصة بعد  ددووررااتتفيیما يیتعلق بالتسجيیل في    
«   االلغة عزيیزتالمشارركة في ددووررااتت ب يیتعلق ووفيیما 

 
 

لمزيید من االمعلوماتت؟تحتاجج اا  
برننمديینة في  "كارريیتاسس"مكتب إإتصل بـ  

Heinz Zurlinden  
Eigerplatz 5, Postfach, 3000 Bern 14  

)االسكرتارريیة( 23 60 378 031 :االهھاتف:  

www.caritas-bern.ch  
perspektive@caritas-bern.ch  
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