
 

 

 

 برلين في ليبر للتدريب المهني-مركز أنيدوره
 

 نبذة مختصرة عن

حتياجات بتدريب وتأهيل الشباب المعوقين وذوي اإل 1979) منذ عام ALBBWليبر للتدريب المهني في برلين (-يقوم  مركز أنيدوره
بتدائية، وتمكينهم البالغين إلى سوق العمل اإلفي مستهل حياتهم العملية. الهدف من ذلك هو تمهيد الطريق للشباب  كونونالخاصة، الذين ي

 من المشاركة الذاتية في الحياة المهنية واالجتماعية.

 .جمعية مسجلةوهو برلين  في مركز التدريب المهني غير الربحيهي  ALBBWالجهة الُمقدمة لدعم 

 

 

 

 

 العرض

كمل العرض تدابير مختلفة للتوجيه واإلعداد مهنة. يست 35مجموعة واسعة من فرص التدريب ألكثر من  ALBBWيُقدم مركز 
 الوظيفي. 

أثناء اإلعداد المهني والتدريبي للشباب سيقف إلى جانبهم فريق من العاملين المؤهلين في مجال الطب وعلم النفس والعالج الطبيعي 
 ة. يجتماعية الخاص والترفيهج الوظيفي، والتربية اإلوالعال

 ف.رَ يجري التدريب وفقاً ألحكام قانون التدريب المهني أو قانون الحِ 

 

 

 

 

 التسجيل والقبول

يل تحادية. لذلك يجري التسجالجهة المتحملة لتكاليف عروضنا الُمقدمة لإلعداد المهني والتدريب هي في معظم الحاالت وكالة التوظيف اإل
 الراغب في التسجيل. الشخصعادةً من خالل وكالة التوظيف الواقعة في مقر 

قبل البدء بالتدريب سيتم إجراء مقابلة أو محادثة للقبول يتم عقدها في مقر مركزنا. الموظف المختص لجميع المسائل حول مواضيع 
 .هو موظف مكتب القبول ALBBWالقبول في مركز 

  



 

 

 

 التعاون مع الشركات

بالتعاون الوثيق مع مجموعة متنوعة من الشركات من برلين  ALBBWمن أجل ضمان وجود تدريب عملي ممكن، يقوم مركز 
اً لهذا ). يقوم المتدربون وفقVAmB" (تشابكيُسمى "التدريب المُ  وبراندنبورغ. يوجد نموذج فعّال للغاية من أجل التعاون أال وهو ما

 الشريكة. مؤسساتها في كل من - ALBBWستعدادات مكثفة في مركز إبعد إجراء  -  دراستهم مدة ور ما يصل الى نصفبحض النموذج

 

 

 

 

 اإلدماج المهني

تدريبهم الخاص في عملية البحث  مدةمن شأنها أن تدعم المتدربين في نهاية  ALBBWإن اإلستشارة الُمدمجة الُمقدمة من قبل مركز 
ً عن وظيفة وتُنسق عمل المشورة والدعم الشامل إلى أرباب العمل الذين يرغبون في توظيف  ية دخولهم في الحياة المهنية. نقدم أيضا

 الشباب المعوقين.
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