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واألشخاص ذوي األصول 
املهاجرة

ال ترتددوا يف االتصال بنا

ملحة عن سري الدورة التدريبية

منسقة املرشوع يف منطقة راينالند

مبادرة تعليمية مشرتكة للرابطة االتحادية ملقدمي الخدمات االجتامعية 

 الخاصة يف والية شامل الراين فيستفاليا

وأكادميية أبرلينجن

دروس يف اللغة

 خاصة باملهنة

.B1 للوصول للمستوى 

دروس نظرية وأعامل

 تطبيقية يف مجال

 الرعاية والتمريض

تحضري امتحان

نهاية مرحلة التعليم
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 تعليمية(

الجزء األول

مركز التأهيل يف مجال
)KC Pflege( الرعاية 

دورة إعدادية
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الجزء الثاين

تدريب للحصول عىل شهادة 
مساعد ممرض
دورة تدريبية
املدة: 18 شهرا
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دورة تدريبية للحصول

 عىل شهادة مساعد

 ممرض
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نهاية مرحلة التعليم
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 تعليمية(

منسق املرشوع يف منطقة فيستفالن 

رئيسة قسم

مراكزنا



الربنامج

رشوط املشاركة

من أجل متكني الالجئني من االندماج يف أملانيا، قامت الهيئة املرشفة عن التعليم  الخاصة 

بالرابطة االتحادية ملقدمي الخدمات االجتامعية الخاصة bpa وأكادميية مهن الرعاية 

والتمريض واإلدارة apm وبدعم من املديرية اإلقليمية لوكالة التوظيف الفيدرالية يف 

شامل الراين فيستفاليا، بإنشاء مرشوع منوذجي بتمويل من وزارة العمل والصحة والشؤون 

االجتامعية يف أملانيا)الصندوق االجتامعي األورويب(، والذي يسمح للمتدربني باكتساب 

مهارات لغوية خاصة مبهنة الرعاية والتمريض والحصول عىل شهادة إنهاء التعليم األسايس 

)Hauptschulabschluss( باإلضافة إىل االستفادة من دورة تدريبية يف مجال الرعاية 

والتمريض. لقد تبني لنا من خالل العدد الكبري من خريجي الدورات التدريبية الخاصة 

باملرشوع النموذجي وردود الفعل اإليجابية من املشاركني واالستفسارات العديدة التي تصلنا 

 من أشخاص مهتمني باملوضوع أن هناك رضورة ملحة عىل االستمرار يف مرشوع

Care for Integration توفر أكادميية مهن الرعاية والتمريض واإلدارة يف والية شامل 

الراين فيستفاليا apm NRW دورات تدريبية تكميلية يف إطار مرشوع  CFI يف جميع 

مراكزها.هذه الدورات التدريبية مفتوحة لجميع األشخاص الراغبني يف االلتحاق مبجال 

الرعاية والتمريض. ال يشرتط إثبات خربة مهنية يف مجال الرعاية للمشاركة يف هذه الدورات. 

يسمح „مركز التأهيل يف مجال الرعاية Kompetenzcentrum Pflege لكل من يبحث 

عن مستقبل مهني هادف بالولوج لعامل الرعاية والتمريض بكل يرس.تبلغ املدة اإلجاملية 

لدورة التأهيل عامني ونصف العام. ميكن للمشاركني من خاللها أخذ نظرة عن مهنة الرعاية 

والتمريض من خالل أوىل األعامل املوكلة إليهم يف إطار هذه الدورة التدريبية. نظرًا ألن 

التواصل اللغوي يعترب جزء مهام يف مهنة الرعاية والتمريض، يتلقى املشاركون يف الدورة 

التدريبية الخاصة مبرشوع CFI دروًسا يف اللغة مصممة خصيًصا ملهنة الرعاية والتمريض. من 

خالل املشاركة يف الدورة اإلعدادية المتحان نهاية التعليم األسايس والدورة التدريبية الخاصة 

مبساعدي التمريض، ميكن للمتدربني الحصول عىل تأهيل إضايف بعد الدورة التدريبية الخاصة 

مبرشوع CFI عرب االلتحاق بتدريب مهني ملدة 3 سنوات للحصول عىل شهادة ممرض. يوفر 

هذا الربنامج لالجئني واألشخاص ذوي األصول املهاجرة فرص عمل يف أملانيا، كام أنه مينح 

مؤسسات الرعاية الفرصة للمشاركة يف هذا املرشوع مقابل كسب موظفني متحمسني للعمل 

يف املستقبل.

إن الرعاية مرتبطة بالتواصل مع األشخاص الذين نقوم برعايتهم: من خالل دورة 

تعليمية تتكون من 500 وحدة، يتلقى املشاركون دروسا يف اللغة تم إعدادها حسب 

احتياجات مهنة الرعاية والتمريض. حيث ال يتعلم املشاركون املصطلحات املهنية 

فحسب، بل يتعلمون أيًضا كيفية التواصل داخل محيطهم املهني، والذي تم تصميمه 

بشكل أسايس من أجل جعل األشخاص املتلقني للرعاية يشعرون بأننا نفهمهم ونتقبلهم. 

مينح مركز التأهيل جميع املشاركني الذين ال ميلكون أي شهادة تعليمية الفرصة للتحضري 

المتحان شهادة إنهاء التعليم األسايس. رغم أن الكثري من الالجئني قد أمتوا مرحلة 

التعليم األسايس يف وطنهم األم، إال أنهم غري قادرين عىل تقديم إثباتات رسمية بذلك 

ألنهم اضطروا ملغادرة أوطانهم دون حمل أي شهادات معهم. نقدم لهؤالء املشاركني 

دروًسا إضافية حتى يتمكنوا من الحصول عىل شهادة إنهاء التعليم األسايس هنا.

دورة تدريبية للحصول عىل شهادة مساعد ممرض

بعد إمتام الدورة التدريبية الخاصة بـ“مركز التأهيل يف مجال الرعاية“، ميكن للمشاركني 

متابعة التدريب ليحصلوا عىل شهادة مساعد ممرض. باملوازاة مع الدورة التدريبية التي 

تبلغ مدتها 18 شهرًا، يستمر املشاركون يف تلقي دروس يف اللغة خاصة مبهنة الرعاية 

والتمريض ودروًسا خاصة بنهاية مرحلة التعليم األسايس إذا لزم األمر.

Care for Integration بعد امتام دورة التأهيل املسامة „الرعاية من أجل االندماج

)املتكونة من دورة مركز التأهيل يف مجال الرعاية والدورة التدريبية للحصول عىل 

شهادة مساعد ممرض(، يصبح الخريجون مؤهلني للمشاركة يف تدريب متخصص ملدة 3 

سنوات للحصول عىل شهادة ممرض والذي ميكنهم االلتحاق به مبارشة

 بعد إنهاء دورة التأهيل األوىل.

ميكن تقليص املدة املخصصة للتدريب املتخصص للحصول عىل شهادة ممرض بسنة 

واحدة بالنسبة للمتدربني الحاصلني عىل درجة نهائية جيدة يف دورة التأهيل األوىل.

باإلضافة إىل الحالة الصحية املالمئة واالهتامم بتعلم مهنة مليئة بروح املسؤولية وذات بعد 

اجتامعي، يجب أن يكون للمتقدمني لهذه الدورة التدريبية مستوى A2 يف اللغة األملانية. 

شهادات إثبات املستوى ليست رضورية، لكن ينصح بتقدميها إذا كانت موجودة.

 يشرتط الحصول عىل موافقة ومتويل من مركز العمل Jobcenter أو وكالة التوظيف 

Agentur für Arbeit    عن طريق تقديم شيك تدريب Bildungsgutschein من أجل 

املشاركة يف هذه الدورة التدريبية، لذلك ننصحكم باالتصال فوًرا باملوظف املسؤول*)بالتوازي مع 

إجراءات تقديم طلب االلتحاق بالدورة التدريبية( من أجل االستفسار حول إمكانيات التمويل 

الفردية املتاحة. كام يجب الحصول عىل ترخيص من دائرة شؤون األجانب إذا كان وضعكم 

القانوين الخاص باإلقامة يشرتط ذلك.

كيف تسري الدورة التدريبية

)KC Pflege( مركز التأهيل يف مجال الرعاية

 تسمح الدورة التأهيلية املمتدة لـ 12 شهرًا يف مركز التأهيل يف مجال الرعاية 

Kompetenzcentrum Pflege – KC Pflege

 بتحضري املتدربني أوال يف جميع املجاالت املتعلقة بالتدريب. وتحتوي هذه عىل الوحدات 

التعليمية التالية:

  دروس يف اللغة معدة حسب احتياجات الوظيفة، دروس نظرية يف الرعاية والتمريض

  دروس تحضريية لشهادة نهاية التعليم األسايس )بعد الصف التاسع يف أملانيا(

  القيام بأوىل املهام يف مرافق الرعاية و / أو لدى مؤسسات الرعاية الخارجية
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