مركز أنيدوره-ليبر للتدريب المھني في برلين
نبذة مختصرة عن
يقوم مركز أنيدوره-ليبر للتدريب المھني في برلين ) (ALBBWمنذ عام  1979بتدريب وتأھيل الشباب المعوقين وذوي اإلحتياجات
الخاصة ،الذين يكونون في مستھل حياتھم العملية .الھدف من ذلك ھو تمھيد الطريق للشباب البالغين إلى سوق العمل اإلبتدائية ،وتمكينھم
من المشاركة الذاتية في الحياة المھنية واالجتماعية.
الجھة المُقدمة لدعم  ALBBWھي مركز التدريب المھني غير الربحي في برلين وھو جمعية مسجلة.

العرض
يُقدم مركز  ALBBWمجموعة واسعة من فرص التدريب ألكثر من  30مھنة .يستكمل العرض تدابير مختلفة للتوجيه واإلعداد
الوظيفي .يشتمل مركز  ALBBWأيضا ً على مدرسة داخلية وفندق تدريبي ) "فندق على بحيرة تسويت"(.
أثناء اإلعداد المھني والتدريبي للشباب سيقف إلى جانبھم فريق من العاملين المؤھلين في مجال الطب وعلم النفس والعالج الطبيعي
والعالج الوظيفي ،والتربية اإلجتماعية الخاص والترفيھية.
يجري التدريب وفقا ً ألحكام قانون التدريب المھني أو قانون ال ِح َرف.

التسجيل والقبول
الجھة المتحملة لتكاليف عروضنا المُقدمة لإلعداد المھني والتدريب ھي في معظم الحاالت وكالة التوظيف اإلتحادية .لذلك يجري التسجيل
عاد ًة من خالل وكالة التوظيف الواقعة في مقر الشخص الراغب في التسجيل.
قبل البدء بالتدريب سيتم إجراء مقابلة أو محادثة للقبول يتم عقدھا في مقر مركزنا .الموظف المختص لجميع المسائل حول مواضيع
القبول في مركز  ALBBWھو موظف مكتب القبول )السيد جاكوبي(.

التعاون مع الشركات
من أجل ضمان وجود تدريب عملي ممكن ،يقوم مركز  ALBBWبالتعاون الوثيق مع مجموعة متنوعة من الشركات من برلين
وبراندنبورغ .يوجد نموذج فعّال للغاية من أجل التعاون أال وھو ما يُسمى "التدريب ال ُمتشابك" ) .(VAmBيقوم المتدربون وفقا ً لھذا
النموذج بحضور ما يصل الى نصف مدة دراستھم  -بعد إجراء إستعدادات مكثفة في مركز  - ALBBWفي كل من مؤسساتھا الشريكة.

اإلدماج المھني
إن اإلستشارة المُدمجة المُقدمة من قبل مركز  ALBBWمن شأنھا أن تدعم المتدربين في نھاية مدة تدريبھم الخاص في عملية البحث
عن وظيفة و ُتنسق عملية دخولھم في الحياة المھنية .نقدم أيضا ً المشورة والدعم الشامل إلى أرباب العمل الذين يرغبون في توظيف
الشباب المعوقين.
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