إستبانة بشأن الحصول على القدرات الخاصة باألشخاص الهاربين من أوطانهم
السيدة المحترمة ،السيد المحترم،
الوكالة االتحادية للعمل ( )BAترحب بكم في ألمانيا.
يتركز واجبنا األساسي على التوفيق بين الباحثين عن عمل أو تأهيل مهني وبين الوظائف المتاحة.
في ألمانيا يتم البحث حاليا ً عن عمالة متخصصة حاصلة على تأهيل مهني أو دراسة متخصصة .وفي حال رغبتك في اإلسهام بقدراتك ومعارفك المتخصصة
فإننا نسعد بمساعدتك على االندراج في سوق العمل أو التأهيل المهني .كما يمكننا مساعدتك في حال رغبتك في مواصلة تأهيلك المهني أو المدرسي أو مواصلة
الدراسة في ألمانيا.
نقدم لك المشورة ونمنحك المعلومات الخاصة أيضا ً بإمكانيات الدعم وذلك من أجل إعدادك بأسرع ما يمكن لتلقي عروض للتدريب المهني أو العمل.
ولهذا فإننا نحتاج إلى بعض البيانات الشخصية وكذلك معلومات حول مؤهالتك والخبرات الوظيفية .لهذا الغرض نرجو منك تعبئة بيانات االستبانة الموجودة
على ظهر الصفحة قدر اإلمكان وإحضارها معك عند اللقاء مع المختصة/المختص بتقديم المشورة لدينا .وسوف تقوم /يقوم بناء على المعلومات التي أعطيتها
بعمل تقييم أولي عن الطريقة والمكان الذي يمكنك العثور فيه على مكان عمل مناسب/أو مكان تأهيل مهني مناسب.
نرجو مراعاة ما يلي :التسجيل لدى الوكالة االتحادية للعمل اختياري وليس له أي أثر من أي نوع سواء باإليجاب أو السلب على سير عملية اللجوء بالنسبة لك.
نسعد بمعرفتك.
مع خالص التحية
الوكالة االتحادية للعمل
تلتزم الوكالة االتحادية للعمل بمراعاة القواعد القانونية الخاصة بحماية البيانات .وبالتالي فلن يتم جمع بياناتك أو معالجتها أو استخدامها إال في إطار المهام
المكلف بها قانونا (قانون الشؤون االجتماعية الجزء الثاني ،قانون الشؤون االجتماعية الجزء الثالث) وذلك حصريا ً لغرض التعرف على القدرات وتقديم
المشورة والتوسط وكذلك لغرض الدعم الفعال لالندراج في سوق العمل.

تصريح بشأن حماية البيانات
أوافق على قيام الوكالة االتحادية للعمل باالستعالم عند الحاجة لدى المصلحة االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين عن عن وضع قضية اللجوء الخاصة بي،
وذلك لكي تتمكن من تقدير الوقت الذي اعتبارا منه يمكنني البدء في ممارسة عمل في ألمانيا .ويمكن إلغاء هذه الموافقة في أي وقت ودون ذكر األسباب وبأثر
مستقبلي لدى وكالة العمل المختصة.
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درس اللغة األلمانية من  -إلى
لدى (الجهات/المؤسسات):
 )1البيانات اختيارية )2 .عند ذكر رقم الهاتف أعلن موافقتي على الستخدامها داخليا واالستخدام في إطار المشروعات البحثية.

