
 يريد  Arbeit und Bildungالعمل والتعليم
 الحد من البطالة 

 عالج العجز المدرسي 

 تقديم التدريب المهني 

 خلق فرص العمل 

  شبابلتنظيم التدريب 

 أداء الخدمات االجتماعية البيئية 

 هو  Arbeit und Bildungالعمل والتعليم
  شباب والبالغين 3000معهد تدريب  ل 

  فة للعاطلين السابقينوظي 180وكالة توظيف لديها 

  متدرب ٣٠٠منشأة تدريب داخلية وخارجية ل 

  شاب 50مقدم اإلعداد المهني والتوجيه المهني ل 

 خدمة التكامل المهني للمعوقين 

 شريك االتحاد األوروبي للعمل والتعليم والمشورة والتواصل 

 Arbeit und Bildung   والتعليم العمل لدى

 25 ،في وسط هيس كالة التشغيلو ميدانيةمكاتب ،  فرعا  Mittelhessen 

 800 التدريب أماكن ،دورات إعادة التدريب ،شركاء التدريب 

 4500 في الشبكة شركاء 

 2 شركة التكامل و  شركات الخدمات غير الربحية  7   شركة ذات مسؤولية محدودة 

 2 مشاريع توظيف في فرانكن بيرغ وشفالم اشتاد Frankenberg und Schwalmstadt  

 

  Arbeit und Bildung والتعليم العمل يحمل

 شركة براكسيس Praxis GmbH بالتعاون مع ماربورغ واشتادالندورف Marburg und Stadtallendorf 
 متجر البضائع المستعملة ماربورغ 

 متجر االدوت الكهربائية المستعملة ـ ريلكترو Relectro 

 الخدمة العامة 

 استشارات النفايات والخدمات البيئية MAUS  

 بيسترو بالو فايس مطعم 

 التدريب التضامني 

 كرييتيفا و  ك و ك( العمل مع رعاية الطفل للمرأة(   Kreativa und KuK –  

 وكالة العمل لألمهات العازبات والمفاوضات الفورية 

 خزانة المالبس , Kleiderkammer , رعاية ودمج الالجئين 

 Neue Arbeit Marburg GmbH  

 محالت طباعة ونسخ  Copyprint Marburg وMensa Lahnberge  

 كشك أوبيراشتادت Oberstadt  

 ماربورغ الوسطى هيسن التعليم جمعية Mittelhessischer Bildungsverband e.V.   

 التدريب المهني في المرافق الخارجية BAE  

 البقاء في هيسن Bleib in Hessen  / العمل والتعليم لالجئين  

 لالتحاد األوروبي برنامج إيراسموس بلوس Erasmus Plus EU  

 الرعاية الالحقة للسجناءالسابقين NiA  

 الخطوة األولى الالجئين IQ First Step  

 التدريب المدعوم ASA  

 روكنبرغ التعليم قبل المهني BVB JVA Ruckenberg   

 منظور عودة ـ منطقة النديل Lahn-Dill-Kreis  

 فايلبورغ - منطقة ليمبورغ „سة التدريب المهني دعم مؤهل للتدريب في مقر العمل ومدر“QuABB“  

 التعليم في ورشة العمل - مدرسة اإلنتاج بماربورغ 

 التدريب واإلعداد المهني للشباب - ورشة تصليح وترميم السفن ماربورغ 

 خدمة التكامل المتخصصة للمرافقة الوظيفية لذوي االعاقة IFD  

  مشروع باليبBLEIB ص الذين يحق لهم اإلقامةلالجئين واألشخا 

 إعادة التدريب كمربي  

  برنامج اوروبا لكEurope 4 U - دورة التدريب واللغة في أوروبا 

 منظور إعادة الدخول والتدريب  - „Plan to Go“ خطة للذهاب 

 شبكة  استشارات في التوثيق للمهاجرين – IQ Netzwerk- التكامل من خالل التأهيل 

 خبرة العملية للعاطلين عن العمل لفترة طويلة، والشباب، والمعوقين، والنساء، والمهاجرين التدريب االضافي في الBPW 

 توظيف وتعليم لمدمني المخدرات السابقين „ Job-In“ 

 مشاريع إدارة المناظر الطبيعية والسياحة وحماية البيئة 

  السفر المرئيSEHREISE بما في ذلك المشاريع الثقافية 

 شفالم  مشروع نوي اربايتNeue Arbeit Schwalm العمالة غير الربحية في منطقة شفالم ايدر „Schwalm-Eder-Kreis“  

 التوجيه المهني المتعمق في المدارس في المنطقة 

 دورات اللغة لالجئين 

 تقديم المشورة لالجئين 

 مراكز التنقل للشباب منطقة فولدا و ماربورغ 

 لتدريب المهنيدعم مؤهل للتدريب في مقر العمل ومدرسة ا“QuABB“ 

 الخبرة العملية والمدرسة „PuSch“ ARS 

 ثقافة مدمجة 

  دورات اللغة وتعليم القيم لالجئين -دورة التوجيه األولي „EOK“ 


