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  في تأسیس عمل حرالراغبین والمھاجرات للمھاجرین خدمة تقدیم المشورة والمواكبة 

 

اللواتي یستعدون لتأسیس مشروع عمل /تقدم خدمة اإلرشاد لكل المھاجرین والمھاجرات ممن یقیمون في مقاطعة براندینورغ ، الذین

 . جتماعي األوروبيھذا المشروع ممول من موارد مقاطعة براندنبورغ ومن الصندوق اال. حر

  

  : العملیة الخطوات 

  

 مشورة أولیة تقدیم  -١

عملیة اإلرشاد الفردي مراحل صورة عن  ،والذي یستعد للبدء بعمل حر ه/یتم إعطاء المعنيا اإلرشاد الفردي األولي ضمن ھذ

 ستغرقھاالفترة الزمنیة التي ی عن ا/كما یتم إعالمھ، التي نتبعھا  اإلرشادطرائق  إلىإضافة مھ یقدتوالخدمات والدعم الممكن 

 ةبناء على نتائج المعلومات واإلرشاد في المشور .التأسیس  والمشورة وبالتالي خطوات التأھل لمرحلة ما قبلاإلرشاد المتخصص 

ورات یمكن أن تنجم قرارات مختلفة عن المشا .استكمال الخطوات التحضیریة التالیة األولیة یتم اتخاذ قرار بشأن شكل وكیفیة 

مشورة بصرف النظر عن فكرة التمتع باللتأھیلي المباشر أو التوجھ نحو مركز التقییم أو االقبول بتلقي اإلرشاد الفردي : األولیة 

  . من األساس المشروع تنفیذ 

  

 تحلیل االحتماالتتقویم وبمعنى ) أیام  ٤( التقییم  -٢

سیدة /شخصیة رجلصفات ( مشروع تأسیسلتجربة  ة/المعنيمالئمة كفاءة ومشروع المطروح وتحدید مدى الھنا یتم اختبار فكرة 

لمراحل فردي الزمني ال المدى جدولیوضع مخطط على بتأسیس مشروع ة /نيالمعمع ومن ثم یتم العمل بشكل مشترك  .)أعمال

ھذه بعد عملیة التقییم .  لمھاجرینلیتناسب مع احتیاجات امعد خصیصا وتصمیم مشروع التقییم الخطوات التنظیمیة ھذه . التأسیس 

  .یتخذ قرار حول االنتقال للحصول على المشورة الفردیة المتخصصة أو عدمھا 

  

 المشورة المتخصصة في مرحلة ما قبل التأسیس -٣

إن الھدف من المشورة المتخصصة ھو في المساعدة على إعداد وتأھیل الشخص لخوض غمار العمل الحر، مع أخذ االحتیاجات 

في سیاق ھذه المشورة المتخصصة یمكن على سیبل المثال العمل المشترك على  .بعین االعتبار روع المراد البدء بھالفردیة والمش

تكلفة المشورة قد . تقدم خدمة المشورة بشكل فردي للراغبین في البدء بمشروع  ) .خطة عمل(تطویر مخطط شامل للمشروع 

 .یورو ١،٦٠٠تصل في حدھا األقصى إلى 
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  :في لمحة أھم البیانات

 
  تأسیس مشروع عمل حر  مرحلة ما قبل في للمبتدئین من المھاجرین  والمواكبة اإلرشاد    : المحتوى

 
  ومحل إقامتھ) الجنسیة  بغض النظر عن(كل راغب بتأسیس مشروع عمل حر من خلفیة مھاجرة    :حق التمتع بالخدمة

 .براندنبورغي مقاطعة الرئیسیة ف                                
 

  الصندوق تمویلوب  والمرأة واألسرة والشؤون االجتماعیة وزارة العمل مندعم ھذا المشروع یعمل ب      :  الدعم
  .براندنبورغ مقاطعة إضافة ل االجتماعي األوروبي                                

  

  بلوتز ولیاالسیدة ی   :االتصالجھات 

  ھوینبیرغر –نسكا السیدة الزبیتا بارفی

  لمبتدئین في مشاریع العمل الحرللمھاجرین ا  والدعم المشورة واإلرشاد

  :العنوان ووسائل التواصل الھاتفي وااللكتروني
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