
	

Kinder- und Jugendförderung des  
Landkreises Darmstadt-Dieburg

Fachstelle Jugendberufswegebegleitung (Seminare)
Telefon 06151 / 881-1394

jbh@ladadi.de  

مدرستك ودعم الشباب يف محل إقامتك

Diakonisches Werk Darmstadt-Dieburg
Berufsberatung der Fachstelle Jugendberufshilfe 
Telefon 06078 / 789-564, - 565 (Groß-Umstadt)

Telefon 06151 / 926-120 (Darmstadt)

Berufsberatung der Agentur für Arbeit  
Dieburg und Darmstadt
Telefon 08004 / 5555-00 

darmstadt.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Kreisagentur für Beschäftigung Darmstadt-Dieburg
Kommunales Jobcenter

Telefon 06151 / 881-5000

Staatliches Schulamt für den Landkreis  
Darmstadt-Dieburg und die Stadt Darmstadt

Telefon 06151 / 3682-2
poststelle.ssa.darmstadt@kultus.hessen.de

IHK Darmstadt Rhein Main Neckar
Praktika- und Ausbildungsbörse

www.darmstadt.ihk24.de

Handwerkskammer Rhein-Main
Praktika- und Lehrstellenbörse

www.lehrstellen-im-handwerk.de

 
Kinder- und Jugendförderung des  

Landkreises Darmstadt-Dieburg 
Fachstelle Jugendberufswegebegleitung

• تقدم أنشطة مدرسية وخارج اإلطار املدريس ندوات للشباب

• يقدم عىل مستوى الدائرة نظاًما للدعم لنارشي املعلومات

• تبدأ مبادرات وتقدم الدعم الرتابط بني مؤسسات

  املساعدة املهنية للشباب

 
Kinder- und Jugendförderung  

des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

Mina-Rees-Straße 2
64295 Darmstadt

فتاه 881-1489 / 06151
Fax 06151 / 881-1487 سكاف

kijufoe@ladadi.de
www.kijufoe-dadi.de

Fachstelle Jugendberufswegebegleitung
فتاه 881-1394 / 06151

jbh@ladadi.de

يديربلا ناونعلا
Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg

64276 Darmstadt

نقدم لك الدعم
بخصوص التوجيه الوظيفي

هكذا نقدم الدعم

الد

التوجيه
املهني

جهات االتصال يف Landkreis دارمشتات-ديبورجمني يفعل ماذا?

www.kijufoe-dadi.de



 اذه لعفت نأ كنكمي
االستفادة من عروض املدرسة والرشكاء اآلخرين  •

اكتساب معلومات بخصوص عامل املهن والدراسة والعمل  •

تطوير أهدافك  •

عمل تدريب عميل واحد أو أكرث  •

مقارنة متطلبات املهن والدراسة بقدراتك  •

الحصول عىل املشورة والدعم يف التخطيط للتعلم  •

اتخاذ قرار بشأن التعليم املهني أو الدراسة  •

التخطيط للخطوات الالزمة وتنفيذها يف الوقت املناسب  •

)Berufswahlpass تعرض لك مشاريع التوجيه املهني)عىل سبيل املثال  •

تقدم لك عروض فعاليات معلومات التعليم املهني  •

Schulkoordinatoren تقدم لك اإلرشاد من خالل  •

تقدم لك معلومات حول املدارس الثانوية وعروض التوجيه املهني  •

املدرسة

	 STAATLICHES	SCHULAMT
يوفر لك أشخاص مختصون بالتواصل يف مجاالت التوجيه املهني والدرايس  •

يقدم الدعم للمنسقة واملنسق املسئولون عن مدرستك  •

تقدم لك املعلومات حول متطلبات مجاٍل معنٍي من املجاالت املهنية  •

توفر فرًصا للتدريب العميل  •

توفر فرًصا للتعليم املهني  •

لرشكات

	(Z.B.	INDUSTRIE-	UND	HANDELSKAMMER	
	 ODER	HANDWERKSKAMMER)

لغرف

تقدم بورصات لفرص التدريب العميل والتعليم املهني عىل اإلنرتنت  •

تقدم املشورة قبل وأثناء التعليم املهني أولياء األمور  •

يقدمون لك املعلومات حول عامل املهن والعمل  •

يقصون عليك خرباتهم املهنية الخاصة  •

يقدمون لك الدعم واملساندة عند اتخاذ قراراتك  •

BERATUNGSSTELLE	DER		
FACHSTELLE	JUGENDBERUFSHILFE	

تقدم املشورة لك ولألشخاص املسئولني عنك

بخصوص االنتقال من املدرسة إىل املهنة  •

يف حالة البطالة املحتملة والفعلية  •

	 	 BERUFSBERATUNG	DER	
AGENTUR	FÜR	ARBEIT

تقدم لك املعلومات بخصوص التعليم املهني واملهن  •

توفر لك وسائط مساعدة للتحضري الختيار الوظائف  •

تقدم إمكانية البحث عن املعلومات يف مركز معلومات املهن واإلنرتنت  •

تساعد عىل اتخاذ قرار العمل  يف وظيفة تدريبية  •

تعمل كوسيط يف البحث عن التعليم املهني  •

تساعد عىل متويل تدريبك املهني  •

	 KREISAGENTUR	FÜR		
	 BESCHÄFTIGUNG	(KFB)

تعمل كوسيط وتقدم املشورة بخصوص التدريب املهني وإجراءات   •

التحضري للمهنة والتأهيل املبديئ

ودعم الشباب يف محل إقامتك
	 	FACHSTELLE	JUGENDBERUFSWEGEBEGLEITUNG

يعقدون ندوات عن التوجيه املهني  •

يقدمون لك نصائح وحيل يف كل ما يخص التوجيه املهني واختيار املهن  •

يساعدونك يف كتابة طلبات التوظيف وهي السرية الذاتية والخطاب  •

أولياء األمور

يقدمون لك املعلومات حول عامل املهن والعمل´  •

يقصون عليك خرباتهم املهنية الخاصة  •

يقدمون لك الدعم واملساندة عند اتخاذ قراراتك  •

مني يفعل ماذا؟
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