
 عام االندماج
 هل أنت الجئ أو حاصل على حق الحماية الفرعية أو أنت طالب لجوء سوري أو ترغب في تحسين مستواك في اللغة األلمانية

واالندماج في سوق العمل النمساوي؟ إذا كان األمر كذلك فاستغل الفرص المتاحة في عام االندماج̣

إلى متى يمتد عام االندماج؟

 ينتهي عام االندماج على االقل بعد عام واحد، إذ أن أي برامج بدأت قبل انقضاء
هذا العام يتم استكمالها̣

ما المقابل المادي للمشاركة؟

يمنح مستحقي اللجوء أو الحماية الفرعية مساعدات من دائرة
  التوظيف العامة في النمسا )���( حال مشاركتهم في البرنامج 

 (مساعدة في تغطية تكاليف المعيشة وإعانة على التكاليف اإلضافية
للدورات(

يواصل طالبو اللجوء السوريون تلقي إعانات الدعم األساسية̣

أين مكان المشاركة؟

 سيتولى مستشارك المختص في المكتب المحلي لدائرة التوظيف العامة في النمسا
)AMS( بإبالغك بمزيد من التفصيل الشروط المسبقة وسيعد معك جدواًل زمنيًا

لعام االندماج الخاص بك̣

من الذين يحق لهم المشاركة؟
إذا كنت من مستحقي اللجوء أو الحماية الفرعية، وحصلت على هذا الحق بعد
�� ديسمبر ���� ولم تجد أي عمل حتى اآلن، فأنت ملزم بالمشاركة في عام 

االندماج̣

أو إذا كنت من طالبي اللجوء السوريين ويوجد احتمال كبير لمنحك تصريح
 إقامة فحينئذ يمكنك المشاركة في عام االندماج تحت بعض الشروط المسبقة، مع 

العلم أن رفض طلب اللجوء الخاص بك سوف ينهي مشاركتك على الفور̣

وهناك متطلبات أخرى مثل تحقيق مستوى �� في مهارات اللغة األلمانية وإتمام
 التعليم اإللزامي والقدرة على العمل̣

ما الذي يوفره عام االندماج لي؟
يتيح لك عام االندماج فرصة المشاركة في الحياة االجتماعية في النمسا، ويعزز

فرص نجاحك في سوق العمل عبر تنمية مهاراتك في مختلف المهن والمجاالت،
وكذا يساعدك في تعلم اللغة األلمانية، وهو يضم الوحدات التالية˸

تحديد الكفاءات المهنية
مهارات اللغة األلمانية

التوجه الوظيفي
التدريب على تقديم الطلبات

التدريب أثناء العمل
دورات الحصول على المؤهالت المهنية، الخ̣

www.ams.atخدمة التوظيف العامة 4�/3���اعتبارا من

https://www.ams.at
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