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    ھرراھددواواډوارهدردردواهد  

 

دیډوالوھدف  

    نھديطدرارهررئرامدروتومیو  - 

    نھصار١۶  ئر۶و٠وريئ  - 

وریازهدراطرشاوئتومدروتطھددروودر       

    (Grieskirchen , Efrding, Traun, AMS  Wels )  

    نھصار٢۴دھريوزهتارياو  - 

 

ھدفدروژي      

ژو،،ر،وردی،دری،  ،و،را(  ور( درورھياووره      - 

ویئھراوروولرروورهدهدروولاده      - 

    رړیھمداوږدرائوئھرړیدور  - 

 

    وروژهدروا  

    نھصاطدراریووور  دادرودوماوورتړیوریرد
ررواوریاودی  

 

ریانوادرودراووازیروژهدولتدوم  !  
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(AMS)ران بۆ کهسێن پنابهر -ئێدارا کارۆبارێن کارکه

   کهسێن دست نیشان کری پانابهرێن-یێن کۆ رنمائێین خۆارێ هه بێن

-بو اۆێن تهمهنێ وان (۱۶-۶۰) سال.

(Wels,Traun,Grieskirchen,Eferding)بۆ کهسێن کۆ       لێ ئێدارا  کارکهران بێکار یان کۆ لێ کار 

دێگهرێن هاتێبنه تۆمار کێرێن و مۆهلهتا کارکێرنێ ههبیت

کهسێن دئ ماوئ ۲۴ ههیڤاندا مافN پهنابهریN یان ایقامه ورگرتین

   هه دفێن پرۆژهێ.

شدار دێ بزمانێن ههن هێن هاریکڕێن(املانی،عربی،پشتو،دری،فارسی،کوردی.انگلیزی)و  دێ   که سێن به

بوارێن کار وکوماڵیتی

 - ژبو باشکرنا کهسێن بهشدار دێ پروژیێدا بێ رێیا کهسێن ئاموژگار دێ بۆارێن پیشه یان کورسێن زمان

-پشتی دیتنا کار دێ ژێ الیێ ئاموژگاران ڤه هێنه هاریکاری کرێن

-چاوا دێ پرۆژیدا هێنه وارگرتێن

-کهسێن کو دڤێن بهشدار بێن اڵزم پهیوهندیێ بێ ئامۆژگارێن خۆ بێکهن پاشی دێ ژالیێ ئامۆژگاران ڤه دێ

هێنه ورگرتێن،ئهڤ پرۆژه بێ شێوێ گشتی بێ بهرانبهر

-بهشداری کرێن بهس برێیا دزگههێ کار دبیت.
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-چاوا دێ پرۆژیدا هێنه وارگرتێن

-کهسێن کو دڤێن بهشدار بێن اڵزم پهیوهندیێ بێ ئامۆژگارێن خۆ بێکهن پاشی دێ ژالیێ ئامۆژگاران ڤه دێ

هێنه ورگرتێن،ئهڤ پرۆژه بێ شێوێ گشتی بێ بهرانبهر

-بهشداری کرێن بهس برێیا دزگههێ کار دبیت.
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(AMS)ران بۆ کهسێن پنابهر -ئێدارا کارۆبارێن کارکه
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Arbeitsmarktinklusion von 
AMS KundInnen mit Fluchtgeschichte

Zielgruppe sind Flüchtlinge 

◆ im erwerbsfähigen Alter (16 – 60 Jahre)

◆ die beim AMS Wels, Traun, Grieskirchen oder Eferding 
arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet sind und einen 
uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben

◆ die nach dem 31. 12. 2014 den Aufenthaltsstatus „asylbe-
rechtigt“ oder „subsidiär schutzberechtigt“ erhalten haben.

Projektziele

◆ umfassend informierte und motivierte TeilnehmerInnen durch 
mehrsprachige Beratung und Betreuung (u.a. in Deutsch,  
Arabisch, Pashto, Dari, Farsi, Kurdisch, Englisch, Französisch …)

◆ effektive Angebotsplanung für die Zielgruppe auf Grundlage 
der erstellten Sozial- und Berufsanamnese

◆ verbesserte Inklusion der Zielgruppe am OÖ Arbeitsmarkt 
durch Beratung, Begleitung und Vermittlung zu Schulungen, 
Kursen oder Qualifizierungsaktivitäten

◆ Vermeidung von Drop Outs durch Nachbetreuung im Falle 
einer Arbeitsaufnahme

Wie kann man am Projekt teilnehmen? 

Personen, die den Anforderungen der Zielgruppe entsprechen, 
sollen sich an ihre AMS Beraterin / ihren AMS Berater wenden. 
Diese/r wird die Person dann zur nächsten Informationsver- 
anstaltungen in ihrer Region einladen. Die Teilnahme am Projekt 
ist kostenlos. 

Eine Teilnahme ist ausschließlich über die 
zuständige AMS Regionalstelle möglich!

Labour market Integration of the labour office 
clients with flight history

The target group is refugees 

◆ in the working age (from 16 to 60 years old)

◆ who are registered at the labour office in Wels, Traun,  
Grieskirchen or Eferding, as unemployed or seeking  
employment and who have an unrestricted access to the 
labour market

◆ having the residence status “eligible for asylum” or “subsidiary 
protection status“ received after 31st of December 2014

Project goals

◆ Fully informed and motivated participants through multilingual  
counselling and care (including German, Arabic, Pashto, Dari, 
Farsi, Kurdish, English…)

◆ Effective planning of offers for the target group on the basis of 
established social and occupational history

◆ Improved inclusion of the focus group into the Upper Austria 
labour market through counselling, support and mediation to 
the training, courses or qualification activities.

◆ Avoidance of dropouts by aftercare in case of employment.

How can you participate in the project? 

Persons meeting the requirements of the target group should 
contact their labour market consultant. That person will invite you 
to the next information event in their region. Participation in the 
project is free.

An assignment is only possible via the  
responsible regional labour office!

Intégration du marché de l’emploi  des clients 
avec historique de fuite 

La cible sont les réfugiés 

◆ En âge de travailler (16 à 60ans)

◆ Qui sont enregistrés au marché de l’emploi de wels, traun, 
grieskirchen ou eferding comme chômeurs ou chercheurs 
d’emploi, et qui ont accès illimité au marché de l’emploi

◆ Ayant obtenu le statut de «réfugié» ou «la protection  
subsidiaire» après le 31.12.2014

Objectifs du projet

◆ Information et motivation des participants par des conseils 
et soutien multilinguistiques (parmi lesquels allemand, arabe, 
pashto, dari, farsi, kurde, anglais…)

◆ Plan d’offre éffectif pour le groupe ciblé sur la base de l’analyse 
sociale et professionnelle.

◆ Amélioration de l’inclusion du groupe ciblé dans le marché du 
travail à travers consultation, accompagnement et médiation 
aux formations, cours ou activités de qualifications

◆ Prévention du drop out à travers un post-suivi en cas 
d’obtenance d’un emploi.

Comment participer au projet ? 

Les personnes remplissant les conditions requises au groupe  
ciblé doivent prendre attache avec leur conseiller ou conseillère 
du service d’emploi. Cette dernière se chargera de vous inviter à la 
prochaine réunion d’informations de votre région. La participation 
au projet est gratuite. 

Une assignation a lieu exclusivement par 
l’intermédiaire de l’agence régionale du 
service de l’emploi compétente !

CheckIn@work

Als zeitgerechte Reaktion auf die aktuelle Situation auf dem Ar-
beitsmarkt durch Erhöhung der Asylzahlen, wurden das Projekt 
CheckIn@work initiiert. Es handelt sich um eine qualitativ hochwer-
tige, intensive, mehrsprachige und muttersprachliche Betreuung 
und Beratung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 
mit uneingeschränktem Arbeitsmarktzugang.

Projektaktivitäten

◆ Erstellen einer fundierten Sozial- und Berufsanamnese,  
darauf aufbauend:

➔ umfassende arbeitsmarkt- und systembezogene  
mehrsprachige Informationen

➔ Erhebung und Ausarbeitung arbeitsmarktrelevanter  
Wünsche und Bedürfnisse

➔ Ausarbeitung eines individuellen Aus- und  
Weiterbildungsplans (z.B. Deutschkurse)

➔ Ausarbeitung und Umsetzung von kurz- und  
längerfristigen beruflichen Zielen

◆ Erhebung von formellen und informellen Qualifikationen und 
beruflichen Kompetenzen

◆ Unterstützung zur Entwicklung einer raschen sozialen 
Eigenständigkeit in beruflicher, gesundheitlicher, sozialer und 
familiärer Hinsicht

◆ Aufbau von beruflichen und sozialen Netzwerken

Informationsveranstaltungen zum Projekt finden regelmäßig, vor 
Ort, in den AMS Regionalstellen Wels, Traun, Grieskirchen und  
Eferding statt. Je nach Bedarf werden diese Infotage mit mutter-
sprachlicher Unterstützung in den Sprachen Pashto, Dari, Farsi,  
Arabisch, Kurdisch, Englisch und Französisch durchgeführt.

Dari/Farsi Englisch Französisch

ارکار ت�سط اداره کاریابیسازی پناهند گان برای �ر�د به بازراهنماهی � اماده   

 
: ت�انند در این پر��ه ثبت نا� نمایندشرایط زیر باشند می که دارای  اشخاصی  

.ساله می باشند  تا  � افرادی که در محد�ده سنی اشخاص  ـ  

ر یا بی�ار ثبت نا� شده� � دارای اجازه کار در در اداره کاریابی منطقه س��نت خ�د به �ن�ان� متقاضی کا -
باشند. می اتریش  

( AMS Wels, Traun, Grießkirchen, یا   Eferding ) 

.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  

 

 اهدا� پر��ه
 

متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
 نظری.

در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.
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.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  

 

 اهدا� پر��ه
 

متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
 نظری.

در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.

 

 

 

ارکار ت�سط اداره کاریابیسازی پناهند گان برای �ر�د به بازراهنماهی � اماده   

 
: ت�انند در این پر��ه ثبت نا� نمایندشرایط زیر باشند می که دارای  اشخاصی  

.ساله می باشند  تا  � افرادی که در محد�ده سنی اشخاص  ـ  

ر یا بی�ار ثبت نا� شده� � دارای اجازه کار در در اداره کاریابی منطقه س��نت خ�د به �ن�ان� متقاضی کا -
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.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  
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متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
 نظری.

در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.
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می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.
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 باشد.
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 ان��سی.
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به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
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در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
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 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.
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ر یا بی�ار ثبت نا� شده� � دارای اجازه کار در در اداره کاریابی منطقه س��نت خ�د به �ن�ان� متقاضی کا -
باشند. می اتریش  

( AMS Wels, Traun, Grießkirchen, یا   Eferding ) 

.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  
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متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
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 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
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در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.

 

 

 

ارکار ت�سط اداره کاریابیسازی پناهند گان برای �ر�د به بازراهنماهی � اماده   

 
: ت�انند در این پر��ه ثبت نا� نمایندشرایط زیر باشند می که دارای  اشخاصی  

.ساله می باشند  تا  � افرادی که در محد�ده سنی اشخاص  ـ  

ر یا بی�ار ثبت نا� شده� � دارای اجازه کار در در اداره کاریابی منطقه س��نت خ�د به �ن�ان� متقاضی کا -
باشند. می اتریش  

( AMS Wels, Traun, Grießkirchen, یا   Eferding ) 

.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  

 

 اهدا� پر��ه
 

متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
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 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.
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� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
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در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.
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می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط
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ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.

 

 

 

ارکار ت�سط اداره کاریابیسازی پناهند گان برای �ر�د به بازراهنماهی � اماده   
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متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
 نظری.

در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.
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متقاضیان � ج�یندگان کار � به زبان�ای� المانی� �ربی� پشت�� دری� فارسی� کردی �  م�ص� مشا�ره � راهنمای  -
 ان��سی.

� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
 نظری.

در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
 باشد.

 

 

 

ارکار ت�سط اداره کاریابیسازی پناهند گان برای �ر�د به بازراهنماهی � اماده   
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.زه اقامت می باشندماه کمتر دارای پناهندگی یا اجا که حداکثراز  افرادی -  
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در ص�رت انجا� دادن �ظی�ه طب� ق�انین مقرره در  –کار  -� ج��گیری از دست دادن فرصت ش��ی مص��نیت  -
 مح� کار � در ص�رت �ارد شدن در بازار کار.

 

 ���نه شما می ت�انید �ارد این پر��ه ش�ید 

 
می ت�انند با مراج�ه به مشا�ر خ�یش در اداره کاریابی ج�ت شرکت � ثبت ف�� می باشند�  اشخاصی که دارای شرایط

 نا� در سمینار� در منطقه س��نت خ�یش اقدا� نمایند. شرکت در سمینا ر رای�ان می باشد.

 

ثبت نا� در این پر��ه فقط از طری� اداره کار یابی منطقه مح� س��نت ام�ان پ�یر می 
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� تجربه کاری.به ط�ر م�ثر برای متقاضیان کار بنابر میزان تحصی�ت  کاریابی -  

به �اسطه� مشا�ره� همراهی� �شرکت در د�رهای �م�ی �  ر برای �ر�د به بازار کارسازی متقاضیان کا اماده -
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 باشد.

 

 

 

(Grieskirchen, Eferding, Traun, Wels AMS)

مشروع إدماج سوق العمل لعمالء مكتب العمل اللذين مروا بتجربة اللجوء 

الفئة املستهدفة هم الالجئني
القادرين على العمل اللذين تترواح اعمارهم من 60-16 

 املسجلني كعاطلني أو كباحثني عن العمل بمكاتب العمل في فيلز أو تراون أوكريسكيرخن او ايفردينج  ولديهم حق عمل غير مقيد في
سوق العمل

الحاصلني على حق اللجوء (الجواز الفضي) أو حق الحماية التبعية (البطاقة الفضية)  والتي لم تتعدى مدتها 24 شهرا 

أهداف املشروع

 التوعية الشاملة وتحفيز املشاركني عن طريق االستشارات والتوضيحات بلغات متعددة مثل األملانية والعربية والباشتو والداري
 والفارسية والكوردية واإلنجليزية

وضع خطة فعالة  للفئة املستهدفة استنادا إلى اخلفيتهم االجتماعية واملهنية

 تحسني إوضع املجموعة املستهدفة في سوق عمل النمسا العليا  من خالل االستشارات  واملرافقة والدعم في دورات وأنشطة تدريبية
وتأهيلية

تجنب ترك العمل من خالل ااملتابعة  في حالة الحصول على عمل

كيفية املشاركة في املشروع؟

 األشخاص الذين تتوفرلديهم الشروط املطلوبة  لاللتحاق باملشروع يجب عليهم التواصل مع املستشارين  املسؤولني عنهم في مكتب
 العمل التابعني له وهؤالء األشخاص سوف يتم دعوتهم لحضور االجتماع التالي لعرض وتوضيح املعلومات

املشاركة في املشروع مجانية 

 تتم االحالة للمشروع  حصراً من خالل  مكتب العمل املختص باملنطقة التابعني لها

مشروع إدماج سوق العمل لعمالء مكتب العمل اللذين مروا بتجربة اللجوء 

الفئة املستهدفة هم الالجئني
القادرين على العمل اللذين تترواح اعمارهم من 60-16 

 املسجلني كعاطلني أو كباحثني عن العمل بمكاتب العمل في فيلز أو تراون أوكريسكيرخن او ايفردينج  ولديهم حق عمل غير مقيد في
سوق العمل

الحاصلني على حق اللجوء (الجواز الفضي) أو حق الحماية التبعية (البطاقة الفضية)  والتي لم تتعدى مدتها 24 شهرا 

أهداف املشروع

 التوعية الشاملة وتحفيز املشاركني عن طريق االستشارات والتوضيحات بلغات متعددة مثل األملانية والعربية والباشتو والداري
 والفارسية والكوردية واإلنجليزية

وضع خطة فعالة  للفئة املستهدفة استنادا إلى اخلفيتهم االجتماعية واملهنية

 تحسني إوضع املجموعة املستهدفة في سوق عمل النمسا العليا  من خالل االستشارات  واملرافقة والدعم في دورات وأنشطة تدريبية
وتأهيلية

تجنب ترك العمل من خالل ااملتابعة  في حالة الحصول على عمل

كيفية املشاركة في املشروع؟

 األشخاص الذين تتوفرلديهم الشروط املطلوبة  لاللتحاق باملشروع يجب عليهم التواصل مع املستشارين  املسؤولني عنهم في مكتب
 العمل التابعني له وهؤالء األشخاص سوف يتم دعوتهم لحضور االجتماع التالي لعرض وتوضيح املعلومات

املشاركة في املشروع مجانية 

 تتم االحالة للمشروع  حصراً من خالل  مكتب العمل املختص باملنطقة التابعني لها

مشروع إدماج سوق العمل لعمالء مكتب العمل اللذين مروا بتجربة اللجوء 

الفئة املستهدفة هم الالجئني
القادرين على العمل اللذين تترواح اعمارهم من 60-16 

 املسجلني كعاطلني أو كباحثني عن العمل بمكاتب العمل في فيلز أو تراون أوكريسكيرخن او ايفردينج  ولديهم حق عمل غير مقيد في
سوق العمل

الحاصلني على حق اللجوء (الجواز الفضي) أو حق الحماية التبعية (البطاقة الفضية)  والتي لم تتعدى مدتها 24 شهرا 

أهداف املشروع

 التوعية الشاملة وتحفيز املشاركني عن طريق االستشارات والتوضيحات بلغات متعددة مثل األملانية والعربية والباشتو والداري
 والفارسية والكوردية واإلنجليزية
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