
التعلیم والعمالة: التكامل  
 

Ausbildungsmöglichkeiten für Geflüchtete in der Gastronomie 
 

 فرص التدریب لالجئین في فن الطھو
 

یُعرف فن الطھو بكونھ فرًعا للضیافة ، ولذلك فھو یوفر لالجئین واألشخاص ذوي الخلفیة الھجرة وجھة نظر 
الطھو ، دائًما ما یكون العمل الجماعي واالتصاالت أمًرا مرتفعًا في  في فن. جیدة للعمل واالندماج االجتماعي

ھنا یمكنھم في النھایة تحسین قدراتھم اللغویة . الطلب ، مما یجعل العمل مثیًرا لالھتمام بشكل خاص للمھاجرین
  مي ، ھناكوفقا لوضع اإلقامة الحالیة والمستوى التعلی. فقط ، ولكن أیًضا إنشاء عالقات اجتماعیة سریعة

 .متطلبات دخول مختلفة وفرص لالجئین لدخول قطاع فن الطھو
 

  .یعتمد ذلك أساًسا على وضع اإلقامة الحالي سواء تم السماح لھم بالعمل أو التدریب
 

Geflüchtete mit einer Aufenthaltserlaubnis 
 
لالجئون الذین یحملون تصریح إقامةا  
 

 یتم قبول الالجئین وقد یبدأون العمل أو التدریب بدون تصریح إضافي منإذا تم إصدار تصریح اإلقامة ، 
Ausländerbehörde أو Bundesagentur für Arbeit.  مثل الموظفین المحلیین ، یمكنھم االستفادة

 Bundesagentur für Arbeit . من الخدمات المقابلة للدعم والترقیة من قبل مركز التوظیف أو مركز
 

المعترف بھم أیضا إكمال التدریب في أي وقت للتوجیھ المھني أو تعلم األساسیات في المطبخ  یمكن لالجئین
ھذا ممكن أیضا كملحق للتلمذة . من أجل الحصول على نظرة ثاقبة في أعمال المطاعم. والخدمة و التعاون

 .الصناعیة أو اإلعداد المھني
 

Möglichkeiten bei laufendem Asylverfahren 
 

 االحتماالت خالل إجراءات اللجوء المستمرة
 

بالنسبة لھم ، . یعتبر األشخاص الذین لم یتم االنتھاء بعد من إجراءات اللجوء الخاصة بھم من طالبي اللجوء
وینطبق ھذا الحظر على . ینطبق حظر توظیف على فترة انتظار مدتھا ثالثة أشھر من إصدار وثیقة الوصول

    االحتماالت.ین المقیمین في مركز استقبال ؛ ھنا یمكن أن تستمر حتى ستة أشھرالعمل أیًضا على الالجئ
 .جراءات اللجوء المستمرة

 
بعد انتھاء فترة االنتظار ، یجب على الالجئین أوالً الحصول على موافقة قبل أن یتمكنوا من الحصول على 

 .العمل
 Ausländerbehörde و Bundesagentur für Arbeit. 

 
 

 
 
 
 



Ausbildung und Praktikum für Asylbewerber 
 

 التدریب والتدریب الداخلي لطالبي اللجوء
 

ینطبق ھذا أیًضا على بدء . ومع ذلك ، فإن موافقة وكالة التوظیف االتحادیة لیست مطلوبة لبدء التدریب
في حالة . أقصاھا ثالثة أشھرالتدریب الداخلي إذا كان یخدم التوجیھ المھني أو یسبق بدء الدراسة ویستمر لمدة 

مثل ھذه التدریب ، ال یوجد الحق في الحد األدنى من الراتب وربما ال یكون المتدرب قد أكمل أي تدریب في 
 .ھذا الوقت

 
أیضا بدون موافقة وكالة التوظیف الفدرالیة ، یمكن إتمام تدریب إجباري أو لمدة أقصاھا ثالثة أشھر في سیاق 

 .الجامعيالتدریب المھني أو 
 

بالنسبة إلى التدریب الداخلي اآلخر الذي ال یخدم التوجیھ المھني أو الدعم التدریبي اإللزامي ، تنطبق نفس 
  باإلضافة إلى ذلك ، مثل ھذا. القواعد وفترات االنتظار على طالبي اللجوء كما ھو الحال في عالقة العمل

 .التدریب یتیح لك الحد األدنى من الراتب
 

Beschäftigungsverbot für Asylbewerber aus sicherem Herkunftsland 
 

  حظر التوظیف لطالبي اللجوء من بلد آمن المنشأ
  

  إذا تقدموا بطلبیخضع ملتمسو اللجوء من بلدان المنشأ اآلمنة لحظر التوظیف أثناء إجراءات اللجوء الشاملة 
   
 أو Bundesagentur für Arbeitأو إذا تم رفضھمن 2015أغسطس  31اللجوء بعد   

Ausländerbehörde  . یمكن أن یقدم معلومات مفصلة عن البلدان المعنیة. 
 

Geduldete Personen 
 

 األشخاص المتسامحون
 

ال یمكن ترحیلھم ألسباب معینة كأشخاص یتم اعتبار تدریب المھاجرین الذین تم رفض طلبھم للجوء ولكن 
 .بمجرد منح التسامح ، یتم منعھم من العمل لفترة انتظار مدتھا ثالثة أشھر. محتملون

 
یجوز لألشخاص المسموح  ، Bundesagentur für Arbeit و Ausländerbehörde وبموافقة من

 .لھم العمل بعد انتھاء فترة االنتظار
 

Ausbildung und Praktikum für Geduldete Personen 
 

 التدریب والتدریب لألشخاص المسموح لھم
 

فیما یتعلق بقواعد التدریب اإللزامي والتوجیھي ، . كافیة لتلقي التدریب  Ausländerbehörde إن موافقة
 .)انظر اإلمكانیات خالل إجراءات اللجوء المستمرة(تنطبق نفس اللوائح على طالبي اللجوء 

 
بالنسبة للتدریب المعترف بھ من قبل الدولة أو تنظیمھ . مدة التسامح أیًضا على فترة التدریب یمكن أن تعتمد

السابق ألوانھ  من قبل  التسامح ینتھي في حالة إنھاءالتدریب. بشكل مماثل ، ینطبق التسامح طوال مدة التدریب
قد یبحث المتدرب عن مكان تدریب جدید إذا تم إنھاء التدریب قبل األوان من قبل الشركة المسؤولة ، . المتدرب



 .مرة واحدة فقط خالل األشھر الستة التالیة ، وإال تنتھي فترة تسامحھ
 
 

Beschäftigung nach abgeschlossener Ausbildung 
 

 التوظیف بعد االنتھاء من التدریب
 

نجاح ، یتم منحھم تصریح إقامة إذا أتیحت الفرصة لالجئین للعمل في شركة وفقاً لتدریبھم بعد إكمال تدریبھم ب
یتم منحھم ستة أشھر للعثور على وظیفة جدیدة من أجل تغطیة الفجوة بین تدریبھم . مؤقت لمدة عامین
 .ووظائفھم الجدیدة

 
وكما ذكرنا أعاله لملتمسي اللجوء ، ال یُسمح للمھاجرین المسموح بھم من بلدان المنشأ اآلمنة بالعمل أثناء فترة 

 .طلب اللجوء
 

Assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen 
 

  التدریب المساعد والمساعدة أثناء التدریب
 

بسبب الحواجز اللغویة والصفوف الضعیفة واالسباب االخرى ، یمكن أن ینجح إكمال التدریب الناجح لالجئین 
المساعدة والتدریبات المصاحبة للتدابیر  التي ولذلك ، فإن وكالة التوظیف االتحادیة تقدم . في بعض األحیان

 .ینبغي تحدید المشكالت وحلھا
 

ویمكن القیام بذلك عن طریق التدریس في دورات . یمكن أن یرافق المتدرب بشكل فردي إذا رغب في ذلك
المدربین ویمكن أیضا تقدیم الدعم للقضایا التنظیمیة في الحیاة الیومیة وتدریب . فردیة أو في دروس اللغة

بناء على طلب من شركة التدریب أو المتدرب نفسھ ، یمكن تقدیم ھذه المساعدة إذا كانت ھناك . المسؤولین
  .مشاكل

 یمكن لطالبي اللجوء االستفادة من المساعدة في التدریب أو المساعدة أثناء التدریب
(ausbildungsbegleitende ؟؟؟) قد یتحّمل أولئك الذین تم . ة أشھربعد فترة االنتظار المعتادة لمدة ثالث

 12السماح لھم بتصریح عمل یاخذوا وعود ملزمة بالتدریب ,یتم تقدیم طلب للحصول علیھا بعد إقامة لمدة 
تأخذ وكالة التوظیف المحلیة مثل ھذا الطلب وتوفر معلومات حول القواعد ذات الصلة . شھراً في ألمانیا

 .ومتطلبات القبول
 

Maßnahmen zur Berufsvorbereitung 
 

 تدابیر اإلعداد المھني
 

ھناك دورات لغة ألمانیة مھنیة تعتمد على دورات االندماج ، والتي تھدف إلى توفیر المعرفة األساسیة والقیم 
وبھذه الطریقة ، یستطیع الالجئون تكییف مھاراتھم اللغویة . تستھدف ھذه الدورات مھن محددة. والتفاھم الثقافي

مھناتھم المختلفة أو تدریبھم والتعرف على األعمال التجاریة من أجل وظیفة تدریبیة مستقبلیة أو  مع متطلبات
باإلضافة إلى محتویات اللغة ، یتم أیًضا تدریس األساسیات العملیة في دورات اللغة . وظیفة في التدریب

أو المكتب  Bundesagentur für Arbeit وتقدم ھذه الدورات ، من قبل. األلمانیة المتعلقة بالوظیفة
 .(Bundesamt für Migration und und Flüchtlinge) االتحادي للھجرة والالجئین

 .الویب الخاصة بھا أو عند الطلب
  

Turning Tables في ھامبورغ أو مشروع  "مقصف الالجئین"تقدم العدید من المبادرات المحلیة ، مثل



ودورات ذات صلة بالوظائف مصممة خصیًصا إلعداد الالجئین التدریب الطاولة  في میونیخ ، ورش عمل 
في ھذا ، یمكن لالجئین تعلم أساسیات النظریة والممارسة ، وعلى سبیل المثال ، . للعمل في قطاع فن الطھو

كما تقدم االتحادات الفیدرالیة الخاصة . العثور على الدعم في العثور على موقع تدریب مناسب أو تدریب داخلي
بانتظام ورش عمل ودورات تدریبیة لالجئین بالتعاون مع  (DEHOGA) یة فن الطھي وفندقي الفنادقلجمع

یمكن الحصول . . الشركات والمؤسسات المحلیة لتسھیل دخولھم القطاع وإیجاد دورات تدریبیة وفرص عمل
 .بھا أو عند الطلب معلومات وتواریخ أكثر تفصیالً من الرابطات اإلقلیمیة على مواقع الویب الخاصة على


