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متى؟

لمن؟

المحتوى واألهداف

اذاً ، تعال إىل خطاب حقوق الشباب!
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Stand: Februar 2022

من سن 16 حتى سن 30 سنة

9 أو 12 شهرا في البرنامج التعليمي  

 # معزز الكفاءة
قم بتوسيع مهاراتك )الرقمية( من أجل مستقبلك المهني. نجعلك

مناسباً لمستقبلك في عالم العمل الحديث 4.0.

 
 # افعل ذلك

 جربنا وقم بإنشاء مشروعك الخاص. أفكارك مرحب بها هنا! 
 

 # حافظ عىل تركيزك 
اعمل عىل تحديد نقاط قوتك واهتماماتك مع مدربك. طور

 منظورك المهني معه أو معها. 
 #  قاعدة أمان 

نبدأ في االنتقال إىل التدريب أو العمل ويرافقك عىل طول الطريق. 

 

JugA

AZAV معتمد وفقا لـ

Hessisches Ministerium
für Soziales und Integration

المرتبطين باحدآ الدوائر القانونية

SGBII,SGBIII,SGBVIII ,oder SGBXIIالتالية

او اليوجد منظور لعمل مهني محدد

3 أيام دراسية في األسبوع ،عروض التدريب الشخصي وورش

العمل كل يوم سبت وفي ساعات بعد الظهر مساء 

بدعم من وزارة هيسن للشؤون االجتماعية واالندماج

ممول من قبل

Jugendgerechte Ansprache für 
 digitale Bildungsangebote

 
خطاب حقوق الشباب للعروض الرقمية التعليمية

 



التدريب والستشارات

• اكتساب الكفاءات الرئيسية الرقمية

• الندماج في التدريب وسوق العمل 

• الوصول  إىل أسلوب حياة مستقل وذاتية القرار ومسؤول

 

• كفائات  المفتاح الرقمي 
• التدريب التطبيقي 

• المشاريع اإلبداعية والحرفية
• مزيد من ورش العمل   مع  خطاب حقوق  للشباب المناسب ، لديك الفرصة لتجربة نفسك ،

وإعادة اكتشاف نقاط قوتك وجلب أفكارك الخاصة. 

في التعلم في مجموعات األقران نكتسب المعرفة األساسية من عالم

العمل الحديث: 

 كفاءات المفتاح الرقمي 

المشروع ـ والعمل الموجه نحو العمل وفرص التعلم 

المهارات الرقمية واإلعالمية والتعليم 

االكتساب التجريبي الرياضي 

معا نطور وجهات النظر المهنية الفردية .التوجه المهني هو جزء

خاص من المشروع وينقسم إىل: 

التدرب عىل التطبيق الحديث 

االختبارات التجريبية بشكل داخلي

زيارة مشتركة للشركات 

عندتناول خطاب حقوق الشباب ، ننقلك في بيئتك المعيشية - تماماً

كما أنت! 

هنا يمكنك المساهمة بمهاراتك وتوسيع مهاراتك (الرقمية) والتعلم مع
اآلخرين ما يتطلبه عالم العمل الحديث 4.0. 

معا سنجعلك مناسبا لوظيفة أحالمك - سواء في مجال كالسيكي أو

مبتكر! 

باإلضافة اىل موضوع ورش العمل حيث يمكنك توسيع معرفتك

المتخصصة: 

طباعة ثالثية األبعاد 

البرمجة والروبوتات 

مجال المطاعم 

 العمل اليدوي 

  تصميم مواقع انترنت والتجارة االلكترونية

 تصميم الميديا 

... 

 Arbeit und  يتم تنفيذ ورش العمل هذه بالتعاون مع

Bildung e.V. Marburg durchgeführt. 

إن مشروع خطاب حقوق الشباب هو عرض مجاني للشباب حتى سن

30 عاما العاطلين عن العمل والذين يمرون بمرحلة انتقالية من
المدرسة إىل العمل .يعد المشروع القانوني الشامل جزء من ميزانية

التدريب والتأهيل AQB التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في

.HSMI والية هيسن

األساليب واألهداف 

ما المقصود بخطاب حقوق الشباب؟

تدريب شخصي  التعلم في مجموعات

•
•
•
•

eV يتم تنفيذ خطاب حقوق  للشباب في الجمعية الراعية باالشتراك مع

 JUKO Marburg و .Arbeits und Bildung eV Marburg

عمل التوعية

عمل السيرة الذاتية

التمكين

• تعزيز الثقة بالنفس والمبادرة الشخصية الفعالة
 

• تعزيز المهارات والتواصل واستراتيجيات حل المشاكل 
 

• استقرار الشخصية  والمشاركة االجتماعية


