
 لطالب الصف السابع و اولياء امرهم
 

Name: Telefon: Email: Datum: 

FormannClaudia 023025811011 integration@stadt-witten.de 10.03.2017 

  

Kontrakt-Unternehmen für Bildung اجتماع لشرح مشروع   

لدينا اماكن خاليه لقبول أطفال جدد يمكنهم األنضمام لمشروع  2017يوليو  1اعزائى اولياء األمور اعتبار من يوم   

(Kontrakt-Unternehmen für Bildung) 

و فى هذا المشروع يتم تعزيز اطفالكم للحصول على فرص أعلى للنجاح العلمى و فى الحياه العمليه و فرص اعلى فى 

سنوات  3الحصول على وظائف عقب فتره الدراسه المدرسيه مباشرة و مده المشروع   

هنى فى وقت فراغهم و هذا المشروع لطالب التعليم األساسى حتى الفصل العاشر و الذين يرغبون بعمل تدريب م   

 

 للمزيد من المعلومات انضموا إلينا فى هذا األجتماع 
 

 VHS 4  الساعه السادسه مساء فى مدرسه 2017مايو    
Sie findet statt 

am 4. Mai 2017  um 18.00 Uhr in der VHS 

Holzkampstraße 7, 58453 Witten. 

 

 ندعوكم لحضور األجتماع مباشره دون حجز مسبق
 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام

Claudia Formann 

 مسؤولة اإلندماج فى مدينه فيتن

 

 

 

\ 



 شروط عمل طلب وظيفي ؟
و هذا المشروع مقدم من مدينه فيتن ألجل األندماج فى سوق العمل و هذا المشروع من اجل األطفال المغتربين من مدن أخرى وألن 

 يمكن للكل األنضمام سواء ألمان او مغتربين مع مختلف الثقافات ومقيمون فى فيتن 

 الشروط
 1- ان تكون مقيم في مدينه فيتن 

 2- ان تكون فى الصيف القادم فى الصف الثامن 

األنضمام لورش العمل  وقت فراغك األنضمام الى التدريب وان تكون مستعد فى  -3    

و ينبغى على والولدين األستعداد للعمل معنا و مساعدتنا -4  

 
 

 ما هو المشروع ؟

سنوات ستكون برفقه المدرب واألستاذ المسؤل عنك و الذى سيقدم لك  3

المشوره و النصيحه و كيفيه العمل و المعلومات التى تحتجها لورش العمل و 

 ستتعلم ورش العمل 

 و الهدف من هذا التدريب بأن تعرف انك افضل و نخرج منك األفضل 

ات تقويه إضافيه و هذا المشروع ليس معهد دروس خصوصيه و لكن مجموع

 تجعلك افضل 

 

 

 

 ماذا عليك ان تفعل إذا اردت األنضمام الى المشروع؟

عليك ان تاتى مع والديك فى هذا األجتماع -1  

- ملىء استماره الطلب 2  

 3 - ان يكون معك نسخه من التقرير األخير للمدرسه )الشهاده الدراسيه ألخر مده دراسيه(

 4- توقيع الوالدين بالموافقه على ألنضمام 

يورو شهريا تكاليف دراسيه 10الموافقه على دفع   - 5 

.و يجب عليك فى و سنقوم بدعوتك ووالديك لمقابله شخصيه فى يونيو وستعلم حينها بانك قد تم قبولك فى هذا المشروع ام ال

صباحا لتسجيل رسمى و كتابه العقد و معرفه الشركه التى ستتيح  9يوليو الساعه  1حاله القبول ان تكون متواجد يوم السبت 

سنوات 3لك التدريب لمده   

 

 هام : الدرجات المدرسيه غير مهمه و لكن التزامك و حضورك هم األهم
 

 من اين يتم تمويل المشروع؟

تقوم بالرعايه التعليميه وورش العمل و بعض يتم التمويل من قبل الهيئه التعليميه بألضافه الى الشركات المتواجده فى فيتن و التى 

 الموارد األخرى

.  

 وألن يمكنك ان تأخذ فرصه حقيقيه و تحقق هدفك,و نحن نريد ان ندعمك
 

 
 


