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الفئات المستھدفة األھداف
IB خدمات ھجرة الشباب التابعة لـ

الشباب المھاجرین الذین تتراوح أعمارھم بین 27-12 عاما

آباء وأمھات الشباب المھاجرین في مسائل تكوین / تعلیم أبنائھم

موظفو المكاتب والمصانع، والمؤسسات األخرى

السكان الذین یعیشون في بیئة معیشة الشباب المھاجرین

العروض

دعم الشباب المھاجرین

 المساعدة في االندماج اللغوي واالجتماعي والمرافقة أثناء سلوك الطریق
المدرسي والمھني

ملتزمون بمساعدة الشباب المھاجرین ودعم االستفادة من الفرص المتاحة في
.المجاالت االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 

تركز خدمات ھجرة الشباب
على سنوات عدیدة من 

الخبرة العملیة

.النصیحة مجانیة

.

الدعم الفردي
 تقدم مؤسسة خدمة الشاب المھاجر لكل الشباب المھاجرین خدمات مجانیة تتعلق

بتخطیط االندماج بواسطة الدعم الفردي

یساعد مكتب الھجرة الشباب في

عروض للمجموعات

المشاركة في الشبكات
 

دعم فكر االنفتاح الثقافي لدى الدوائر الحكومیة والمؤسسات الخاصة
 •
•
•
•

 •
•
•
•
•
•

 •
•
•
•
•

حل المشاكل الشخصیة واألزمات
طرح التساؤالت الخاصة بالمدرسة والدراسة والتكوین والعمل

االعتراف بالشھادات/التكوین
االنتقال من المدرسة إلى العمل

تنظیم دورات لتعلم اللغة

 التوجھ في نظام التعلیم والتكوین (التكوین على تقدیم الطلبات)
التدریب على اللغة والتواصل
المسائل االجتماعیة والسیاسیة

الوسائط الجدیدة
التدریب على المھارات االجتماعیة

العمل مع أولیاء األمور

التنسیق مع المدارس ومؤسسات التدریب والمرافق الترفیھیة
 تعزیز العمل التطوعي

لقاءات وندوات للتوعیة والتعلیم
تدریب االنفتاح الثقافي
عمل العالقات العامة

““ تعزیز الحوار بین الثقافات

 •
•
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