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ي  هو عرٌض لك- التوجیە المهن 

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ خيارات جيدة فیما یتعلق  التوجيه المهن 
.بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
ي شق طریقك ف 

ع ف  .وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تشر

ي حول كيف يمكنك  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور الحدیث خالل التوجیە المهن 
، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة  ة العملیة من بلدك األصىلي استخدام التعليم والخبر

ويــــج ي الب 
.ف 

ي  ي مركز اإلرشاد المهن 
وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 

ي مجانًا ألي شخص فوق سن الـ  ويــــجالمهن  ي الب 
. ف 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب أو   وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي سوف تسکن فیها ي البلدية النر

ة العملية ف  .التعليم أو  اکتساب الخبر

اف بتعليمك·  الحاجة إیل التقّدم بطلب للحصول عىل اعبر
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بمواصلة التعليم· 
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.والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

وي    ج ي الت 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر .یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

؟ ي ما هو التوجيه المهن 
وي    ج ي الت 

.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 
ة  ي حول كيف يمكنك استخدام التعليم والختر عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 

وي    ج ي الت 
، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  .العملیة من بلدك األصىلي

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  .سیبدأ التوجيه المهن 
ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 

من هم المرشدون المهنيون؟

وي    ج ي الت 
فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن ف  .المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر

ي  ي مركز إرشاد مهن 
ي ألي - يعمل المرشدون المهنيون ف 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه المجان 
وي    جشخص فوق سن  ي الت 

. ف 
الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

وي    ج ي الت 
تك ف  .يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب أو  التعليم أو  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .الختر
اف بتعلیمك حنر  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
ي ورد  ، سيقوم المرشد بتسجيل بعض المعلومات النر ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

.ذکرها خالل المحادثة
ي البلدية أو إدارة العمل والرفاه 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال بمديرية دمج 
يد  ( )المهاجرین والتنوع  عىل عنوان التر

ي التالي
ون  : اإللكتر

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون بتوجیهك حول 
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ي سیاق معالجة طلب الحماية 
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وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

  )بمديرية دمج المهاجرین والتنوع 
ي التالي (

ون  يد اإللكتر : عىل عنوان التر

Oversetting til arabisk 
ي  م لك- التوجیە المهن  عرٌض مقدَّ

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ الخيارات الجيدة  التوجيه المهن 
.المتعلقة بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

ي 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

  )بمديرية دمج المهاجرین والتنوع 
ي التالي (

ون  يد اإللكتر : عىل عنوان التر

Oversetting til arabisk 
ي  م لك- التوجیە المهن  عرٌض مقدَّ

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ الخيارات الجيدة  التوجيه المهن 
.المتعلقة بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

ي 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

  )بمديرية دمج المهاجرین والتنوع 
ي التالي (

ون  يد اإللكتر : عىل عنوان التر

Oversetting til arabisk 
ي  م لك- التوجیە المهن  عرٌض مقدَّ

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ الخيارات الجيدة  التوجيه المهن 
.المتعلقة بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

ي 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

  )بمديرية دمج المهاجرین والتنوع 
ي التالي (

ون  يد اإللكتر : عىل عنوان التر

Oversetting til arabisk 
ي  م لك- التوجیە المهن  عرٌض مقدَّ

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ الخيارات الجيدة المتعلقة بالتعليم  التوجيه المهن 
.والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

وي    ج ي الت 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر .یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

؟ ي ما هو التوجيه المهن 
وي    ج ي الت 

.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 
ة  ي حول كيف يمكنك استخدام التعليم والختر عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 

وي    ج ي الت 
، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  .العملیة من بلدك األصىلي

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  .سیبدأ التوجيه المهن 
ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 

من هم المرشدون المهنيون؟

وي    ج ي الت 
فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن ف  .المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر

ي  ي مركز إرشاد مهن 
ي ألي - يعمل المرشدون المهنيون ف 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه المجان 
وي    جشخص فوق سن  ي الت 

. ف 
الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

وي    ج ي الت 
تك ف  .يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب أو  التعليم أو  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .الختر
اف بتعلیمك حنر  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
ي ورد  ، سيقوم المرشد بتسجيل بعض المعلومات النر ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

.ذکرها خالل المحادثة
ي البلدية أو إدارة العمل والرفاه 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر

یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال بمديرية دمج 
يد  ( )المهاجرین والتنوع  عىل عنوان التر

ي التالي
ون  : اإللكتر

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون بتوجیهك حول 
.التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي  هو عرٌض لك- التوجیە المهن 

ي يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تتخذ خيارات جيدة فیما یتعلق  التوجيه المهن 
.بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
ي شق طریقك ف 

ع ف  .وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تشر

ي حول كيف يمكنك  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور الحدیث خالل التوجیە المهن 
، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة  ة العملیة من بلدك األصىلي استخدام التعليم والخبر

ويــــج ي الب 
.ف 

ي  ي مركز اإلرشاد المهن 
وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 

ي مجانًا ألي شخص فوق سن الـ  ويــــجالمهن  ي الب 
. ف 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب أو   وسيتم استخدام التوجيه المهن 
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.المتعلقة بالتعليم والعمل

ي سوق العمل
.وهو  يجعل من األسهل بالنسبة لك أن تبدأ مشوارك ف 

ي 
ف عن رغباتك وفرص التعليم والعمل ف  ي محتر یمکنك التحدث مع مرشد مهن 

وي    ج .الت 
؟ ي ما هو التوجيه المهن 

وي    ج ي الت 
.الهدف هو أن تتعرف عىل الفرص المتاحة لك ف 

ي حول كيف يمكنك استخدام  عىل سبيل المثال، یمکن أن یدور التوجیە المهن 
ي 

، أو كيف يمكنك أن تبدأ بالدراسة ف  ة العملیة من بلدك األصىلي التعليم والختر
وي    ج .الت 

ي بعد قیامك بتسجيل مٶهالتك عىل الموقع  سیبدأ التوجيه المهن 
.

ي هذه المعلومات لتحضتر نفسە لالجتماع معك .سیستخدم المرشد المهن 
من هم المرشدون المهنيون؟

فون یعرفون الكثتر عن التعليم والمهن  المرشدون المهنيون هم مرشدون محتر
وي    ج ي الت 

.ف 
ي  ي مركز إرشاد مهن 

وهو مكتب عاّم يقّدم التوجيه - يعمل المرشدون المهنيون ف 
ي ألي شخص فوق سن 

وي    جالمجان  ي الت 
. ف 

الفوائد بالنسبة لك

ي تحصل عىل معلومات حول التعليم و العمل ي التوجيه المهن 
.بالمشاركة ف 

ي 
تك ف  يمكنك الحصول عىل المشورة بشأن كيفية استخدام معرفتك وختر

وي    ج .الت 

ي لتقدیم أفضل عرض ممكن لك حول التدریب  وسيتم استخدام التوجيه المهن 
ي البلدية حيث ستعيش

ة العملية ف  .أو  التعليم أو الختر
اف  إذا كان لديك تعليم من قبل، يمكنك التقدم بطلب للحصول عىل اعتر

وي    ج ي الت 
.بتعلیمك حنر تتمكن من استخدامه ف 

ي ي یرد ذکرها خالل محادثة التوجیە المهن  تسجيل المعلومات االنر
، سيقوم المرشد بتسجيل بعض  ي بعد إجرائك للمحادثة مع المرشد المهن 

ي ورد ذکرها خالل المحادثة .المعلومات النر
ي البلدية أو إدارة العمل 

ي بهم ف 
و ذلك لکي یکون بإستطاعة اآلخرین الذین ستلتقر

وا  أنفسهم للمحادثة معك ()والرفاه االجتماعي  .أن یحض 
ي حضًا بتسجيل المعلومات المتعلقة ب   :سیقوم المرشد المهن 

ي مجالي التعليم والعمل· 
اتك ف  ختر

مهاراتك واهتماماتك· 
وي    ج·  ي الت 

رغباتك فیما یخص التعليم والعمل ف 
اف بتعليمك·  ورة التقّدم بطلب للحصول عىل اعتر ض 
أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بالتعليم الالحق· 

حقوقك
ي تسجل یمکنك المطالبة بتصحيح المعلومات غتر الصحيحة عن طريق االتصال .یحق لك االطالع عىل المعلومات النر
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ويــــج ي الب 
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أشياء أخرى قد تكون ذات صلة بمواصلة التعليم· 



ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 

……………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………

…………………………………………………………………

ال يتم تقاسم المعلومات مع أي شخص آخر بخالف أولئك الذين سیقومون 
.بتوجیهك حول التدريب والتعليم والعمل

ي سیاق معالجة طلب الحماية 
.(اللجوء)ال ُتستخدم المعلومات ف 

ي دعوة للحضور  إل محادثة التوجيه المهن 

ي ت دعوتك إل محادثة للتوجيه المهن  .لقد تمَّ

ي وقت مبکر إذا لم یکن بإستطاعتك الحضور
.من المهم جدًا أن تختر المعنییر  ف 

التاری    خ
ساعة الحضور

المکان
ء ي قّم بإخطار المعنییر  إذا كنت غتر قادر عىل المجر

ي !مرحبًا بك إل محادثة التوجيه المهن 


