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Short description

النقابات؟ في او التعليم مجال في العملي بالتبادل مهتم انت هل التعليم؟ مجال في للعمل تخطط هل او مدرس معلم، انت هل
المشاركة من اللجئين يمكن و مهاجرا او لجئا اكنت سواء المدرسين، بين التبادل   يشجhere to participatei برنامج

تحملها. التي القامة نوع عن النظر - بغض المهنية النشطة و النقابات في

Long text

شهر ! منذHere to participate   البرنامج هذا على    يعملونGEW Hamburg في الفاعلين العضاء و اللجئين ان

النقابة قدرات غرار على و مكافئا التعليم مجال في العمل ميدان ليكون البرنامج هذا تصميم تم لقد "فبراير" الماضي، شباط
معهم. التواصل و اللجئين لستيعاب

مختلف من الناس من التربوي.العديد المجال في العمال تمثل من العلوم" هي و التعليم مجال في العمال  " نقابةGEW ال

"دور تحضيرية مدارس و مدارس ، جامعات أساتذة بينهم "النقابة" من التحاد هذا في منظمون التعليمية الختصاصات
جامعات. طلب و إجتماعيين اخصائيين كذلك و حضانة"،

فاعل   عضو10000 زهاء من تتألف و التحادية المانيا دولة في   جمعية16اصل من واحدة   هيGEW Hamburg ان

تصريح او اقامتك نوع عن النظر بغض المهني، العالم الى طريقك تسهيل  هوHere to participate برنامج من الهدف

و اللجئين بين و المجال هذا "فعليا" في الموجودين الزملء بين متساويا تبادل تقدم ان المفترض لديك. فمن العمل
او الحضانة دور ، ک: المدارس مماثلة مهنية مجالت بالعمل" في الهتمام لديهم من او سابقا عملوا "الذين المهاجرين

الجتماعية. الخدمات

التعليم نظام مداخل برؤية لك يسمح البرنامج هذا لكن و عمل تصاريح اي اصدار تستطيi  لGEW أن ملحظة يرجى

يتضمن منه. و الخبرة اكتساب المجال" و هذا في خبرة له و مؤهل شخص برفقة "الجلوس العمل محاكاة خلل من اللماني
و بخبراتك المساهمة و التواصل للدروس، التعليم طريقة و تصميم في فعالة مشاركة محاضرات، و حصص حضور هذا

معرفتك

النقابات الى تدنو سيجعلك هذا  وGEW في العملي "العلمي" و النظري الهيكل من جزءا لتكون الفرصة ستمتلك ذلك بجانب

معنا. الفعالة بالمشاركة مهتما كنت اذا قربا اكثر يجعلك و اكبر بشكل الجمعيات و

للحصول المغتربين و اللجئين كل بين الوظيفية و المؤسساتية المساواة ضمان اجل من معا نواجه ان نريد اننا بالضافة
للجميi. العمل و القامة حق على
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Bold section at the end

"الجتماع      الى ندعوك نحن ببرنامجنا، اهتمام عندك و النية لديك او التعليمي المجال في سابقا ناشطا بالفعل كنت اذا
في:  مساء5:30 ال الساعة تمام "مايو" في  ايار23 المفتوح" في التوضيحي

Curiohaus(GEW Hamburg, Rothenbaumchausee 15)نظام عن معلومات على الحصول يتم سوف هناك   و

مستقبلية نشاطات نحو ثابتة خطوات تخطيط و جنب الى جنبا يساعدك صديق لقاء فرصة و اللماني التعليم

dehnerdt@gew-hamburg.debuddyprogramm@gew-hamburg.deاللكتروني:  البريد عبر معنا التواصل الرجاء استفسار اي وجود حالة في


