
 „ “Sprungbrett“بريت برونغش" للفتيات إنطالقة نقطة جمعية

 شبرونغ"  انطالقة نقطة جمعيةالخدمات المتنوعة التي تقدمها  عنصفحتنا االلكترونية معلومات  على لفتيات والشاباتا تجد

 Allgemeine ةالعاماالستشارة  قسمفي الُمقدمة ابتداًء من االستشارات  - للفتيات sprungbrett" برْيت

Beratungsstelleالدورات المقدمة مروًرا ب، ودورات الدفاع عن النفسوالمهني،  لالسترشاد ، وصوالً إلى ورشات عمل

 إضافةً إلى ،Mädchen-Berufs-Zentrum للمهن  البناتمركزكذلك و "youngFIT تقنية مهنة لتعلم  مهيئةشابة "مثل 

)المزيد من التفاصيل حول  .*AusbildungsFit sprungbrett_girls للفتيات إنطالقة نقطة بجمعية “مهنة لتعلم مهيئة„

 .على الصفحات التالية(تجدونها مجاالت عملنا المختلفة 

  الفتيات والشابات وتشجيع تقويةتتمثل أهدافنا في 

 في خاصة ندعمك نحن 

 البلوغ مرحلة األسئلة التي تدور حول 

من  لم تجدي بعد الحياة الجنسية والحمل أو أنك   بخصوص، أو أسئلة الحياة شريك/ ة، مع ديك  لوا مشاكل مع ت لديك  ان كان
 للُمضي قُُدًما. توجهي إلينا، فنحن سنساعدك  لت. فيناسبكا م العديدة الدراسات بين

 المهني جيةوتال 

العمل  وكذلك بنوعية حياتهن تشكيلبكيفية  يهافتفكر  والتيفي حياة أي فتاة  الفترة الزمنية وه مهنيال يةوجتالإن 

 للفتيات  sprungbrett" برْيت برونغش"  انطالقة نقطة جمعيةفي فتود أن تمارسه في المستقبل.  الذي

 .المهنة هذه كيفية الوصول إلى كلذكو ك  ناسبتمنها  ةالمهن الموجودة وأيالخاصة بعلى المعلومات  ينحصلست

 

 المهني البحث عن مكان التدريب 

 وكيف أين للفتيات sprungbrett" برْيت شبرونغ"  انطالقة نقطة جمعيةفي  االستشارية الخاصة بك   ستشرح لك

 إلختبار اإلستعداد فيالعمل،والحصول على في صياغة أوراق طلب  دعمك  ن نحناألماكن  تلك وتجدين تبحثين

في مكتب  بتسجيل نفسك   انت   أن تقوميعمل. ومن المهم جداً حصول على لل الشخصية مقابالتلل كلذك القبول و

في فيينا هو مكتب بهذا الشأن  شباب والشاباتعن ال والجهة المختصةمهني. ة عن تدريب كباحث AMSالعمل 

 .Lehrbachgasse 18, 1120 Wien وعنوانه  AMS Jugendliche (U25)العمل لليافعين 

 

 التدريب العملي التجريبي 

 مرة عن سمعت   فعالً مالئمة لذلك؟ ن كنت  إتودين التأكد  ولكنك، تودين أن تمارسينه مهنيتدريب  تعرفين أي

ً  تعرفين ال ولكنك  لُُمها ع  يُمكن ت  مهنة  المهنة؟ نحن على اتصال مع شركات  هذه شملهااألعمال التي ت نوعية تماما

تكلل من أجل أن تبهذا الخصوص  المشورة لك  تستقبل الفتيات للقيام بالتدريب العملي التجريبي ونقوم أيضاً بتقديم 

 هذه الفترة التجريبية بنجاح.

 

 طريقك للتقدم الى االمام. في أن نساعدك   يُسعدُناتواصلي معنا، 

 

 



 هي: sprungbrett" شبرونغ برْيت" للفتيات انطالقة نقطة أوقات دوام جمعية

 موعد وبعد تحديدعصًرا  5الساعة  –صباًحا  9الساعة  الجمعة، من -االثنين 

 Hütteldorfer Str. 81b / Stiege 1 / Top 4 (2. Stock)العنوان: 

1150 Wien 

  U3للمترو رقم   Johnstraßeمباشرة فوق محطة للوصول الينا، نحن 

 45 45 789 / 1 43+ هاتف:رقم ال

 sprungbrett@sprungbrett.or.at البريد  االلكتروني ايميل:  

 :التاليتستطيعين الوصول إلينا على النحو 

ثم  –" Ausgang Meiselmarkt" مخرج إلي اإلتجاه و – Johnstraße: النزول في محطة U3 المترو رقمباستخدام 

 االستمرار فيبل ،  Meiselmarktمدخل الى  لتوجهدون اوالتوجه يمينًا  -الى األعلى  الصعود على سلمين متحركين

 McDonald´sمطعم مقابل  مباشرةً  علي يمينك  و-" Hütteldorfer Straße" مخرج الوصول الى  حتى الصعود

! أهالً بك في  -تدخلين وتصعدين إلى الطابق الثاني  هنا. Stiege 1المدخل للدرج األول  ،وبجانب محل بيع التبغ نجحت 

 للفتيات. sprungbrett" شبرونغ برْيت"  انطالقة نقطةجمعية 

 Allgemeine Beratungsstelle العامة اإلستشارةقسم 

في الوقت  بالك  التحدث مع استشارية في األمور التي تشغل بوترغبين عاًما  21و 11بين  ما ك  ُعمرو أو شابةفتاة نت  أ
، أو لديك أسئلة لك   مناسبةالسة ادرالمهنة أو ال معرفةتودين أو  مهنيالتدريب للتبحثين عن مكان  كنت   سواءً الحاضر؟ 

 تحت والديك  مع  المشاكل وضع تودين أنك أو، جسدك  أو سائل منع الحمل والحياة الجنسية حول مواضيع الحمل وو
 في حالة ارتباك وفوضى.الي حالفي الوقت  مشاعرك   ان أو السيطرة

 لمشاكلك   صاغية آذانكلنا و ،حفاظ على السرية التامةهذا مجانًا مع النقوم بعملنا ونحن فقط.  استشارية خصيصاً لك   هنا
 .سئلتك  ألو ولمخاوفك

 ة.لالستشارة الفردي اوحددي موعدً  ،(45 45 01/789)رقم الاتصلي بنا على 

 االستشارة:تقديم   جلسةفي  إليهاتطرق اليمكن  مواضيع

 .فوضىدما تكون مشاعرك في حالة عن

ً  مختلف بشكل تخيلته ك  ولكن واقعة في الحب؟ ؟ هل  بشدة ولكنهم يضغطون على أعصابك   والديك  تحبين نت  ؟ أ تماما
 ك  أن أمراً ما في؟ هل تحسين منهاة في نفس الوقت تشعرين بالغير المفضلة ولكنك   مقربة للغاية من صديقتك   تحسين بأنك  

 على غير ما يرام؟

ة هوليود. فالحياأفالم إحديوليس في  الواقعية تعيشين حياتك   كل ما في األمر هو أنك   فيك  على ما يرام. ال، كل شيء 
 .ك وعلى الشعور باالرتياح مع ذاتك  االرتبا ذلكوسط  على إيجاد طريقك   يساعدك  سعن ذلك مربكة ومعقدة والتحدث 

 لـمـحـال 

 ؟اآلن مل، ما العملاحوفجئتًا 

خطط له. في حال الرغبة ، خاصة اذا كان الحمل غير مُ عديدةر من األحيان أسئلة ومشاعر في كثيتبرز الحمل  مع حصول
، فال دعمنان القيام بها أو تحتاجين التالية التي تستطيعي معلومات حول خطواتك  ، أو تحتاجين إلى لتحدث عن وضعك  ل

. ستحصلين في أسرع وقت للفتيات sprungbrett" برْيت شبرونغ"  انطالقة نقطة جمعيةتتردي في االتصال بنا في 
 ،مع الحفاظ على السرية التامةوبالطبع مجانيًا  لك  ذو عن طريق الهاتف أيًضا. نباشر بمساعدتك  س أو على موعدممكن 
 .ك  قرارأياً كان  دعمك  الى جانبك  ون وسنقفُ 

mailto:sprungbrett@sprungbrett.or.atالبريد


    Zentrum-Berufs-Mädchen للمهن البنات مركز

مكان عمل أو كباحثة عن  AMSعاًما ومسجلة في مكتب العمل  21و 15بين  ما إن ُكنت   فتاة/ أو شابة وتبلغين من العُمر

 المهنية التالية؟ تجدين صعوبة في معرفة خطواتك  و، للتدريب المهني

 Mädchen-Berufs-Zentrum  للمهن البنات مركزفي   إلى المكان الصحيح عندنااذن لقد وصلت  

بالقوة  مدك  ركة في ورشات العمل التي ت، أو تستطيعين المشاناسبك  ت المهن التيو الدراسات عنتستطيعين االستفسار حيث 
 الشخصية قرارتك منطلق من حياتك لتقودين كفتاة/ شابة دعمك  تو

ك  بإ Zentrum-Berufs-Mädchen للمهن بمركز البنات   مكان 

 الحصول على االستشارات المجانية و/أو 

  للمهن بمركز البناتورشات العمل من المشاركة في سلسلةMädchen-Berufs-Zentrum . 

 AusbildungsFit sprungbrett_girls* نقطة انطالقة بجمعية مهنة لتعلم مهيئة

 تُْنه يْ لم  ربما(، عاًما 24في حاالت خاصة حتى عمر  )أوعاًما  21و 15بين  ما إن ُكنت   فتاة/ أو شابة وتبلغين من العُمر

 المهني؟الوظيفي أوعلى الصعيد  تعرفين ما الذي سيحدث الو بوظيفة أو بدراسة سواء تبدأيالمدرسي أو لم  تعليمك  

  نقطة انطالقة بجمعية المهني التأسيس درآساتفي قسم  إلى المكان الصحيح  اذن لقد وصلت   

AusbildungsFit sprungbrett_girls  والشخصي المهني طريقهن ليجدن دعم الفتيات والشاباتحيث يتم 

ائ ين  تستطيعين أن تتصلي بنا متى   نقطة انطالقة بجمعية التأسيس درآساتقسم  قسم لتحديد موعد لتتعرفي فيه على ت ش 

AusbildungsFit sprungbrett_girls* :0664/88512065 على رقم الهاتف. 

 واالستمرار في التدرجفيها،  المشاركة، عليها  التعرف –التحضيرية  الوحدة

 نُك  المشاركة في ساعة في األسبوع  15  اقصاها لمدة منفردةأيام  علي وذلكالواحدة  الوحدة التحضيرية يُمك 
  .الواحد

 المنفردة األيام لتلك مواعيد يحدد من أنت. 
 اليدوية " الفنية واألعمال نشاءاإل„ في ورشةKonstruktion und Kunsthandwerk "بمواد العمل يكون 

 مختلفة

  د، أسلوب التحدث يعاالموب الدقة. على سبيل المثال: تحتويهدرب على مواقف العمل بكل ما وبهذا تستطيعين الت
 مع رب/ة العمل أو تجربة األمور العملية.

 البطالة أو  معونةال تحصلين على  يورو/ لكل ساعة(، اذا كنت   2)يبلغ  جيب وتحصلين كل يوم على مصروف
 على مبلغ مساعدة الطوارئ أو مبلغ معونة الدخل االدنى من الضمان االجتماعي.

 مدربي اليافعين  قبل من سواء للتسجيل بحاجة لستJugendcoaching بكل بإمكانك   ، بلأخرى جهة أي من أو

 وتحديد لقاء أولي معنا.بساطة االتصال بنا 

 AusbildungsFit Training مهنة لتعلم مهيئةدورات 

 وذلك شهراً:  12بشكل منتظم وإلزامي لفترة قد تصل إلى الدورة يجب عليك  الدوام  خالل المشاركة في هذه
، عصًرا 15:15 الساعة حتىصباًحا و 8:45الخميس، من الساعة يوم   -االثنين االسبوع  من يوم خالل ايام 

 ُظهًرا. 12:45الساعة حتى و 8:45 الساعة الجمعة منفي يوم و

  وعلى المجاالت  العمل مجرياتستتعرفين على كما ولك.  بالنسبة  فيك واألمور الممتعة ةمواطن القوستكتشفين
 المهنية المختلفة.



  المقبلة الدراسية خطواتك تحقيق االقتراب من في والمدربات بمساعدتك   المدربونإضافةً إلى ذلك، سيقوم 
 المهنية الهدافك وبالتالي

   العامة. تك  االمعرفة من أجل تحسين مستوى معلومالعلم وفي ورشة  سنرافقك 
  المهني التأسيس بدراسات التسجيليتم AusbildungsFit Training مدربي مدربات وعن طريق  حصريًا

 .Jugendcoachingاليافعين 
 التجارة أيًضا األقمشة والحدائق، و وكذلك ورش مختلفة تتمحور حول الرقمية واإلعالم، عدة تتوفر لدينا

 دراسات قسم المواضيع ذات األهمية الكبيرة لدينا فيمن  لياقة البدنيةالصحة والوتُعتبر واألعمال المكتبية. 
 .AusbildungsFit sprungbrett_girls * المهني التأسيس

  تحصلين من مكتب العمل سفي العادةAMS  ية لتغطية احتياجات الحياة الضرورييوممعونة على( ةDLU.) 

 :لالتصال بنا

AusbildungsFit sprungbrett_girls* 
Hütteldorfer Straße 81b/Stiege 1/1.Stock, 1150 Wien 

 0664/88512065هاتف:
 ausbildungsfit@sprungbrett.or.at : ايميلالبريد االلكتروني 

 youngFIT تقنية مهنة لتعلم مهيئةشابة 

لديك رغبة في البدء في تدريب مهني في مجال األعمال و، عاًما 20و 15بين ما إن ُكنت   فتاة/ أو شابة وتبلغين من العُمر 

 ؟ يناسبك المجال هذا أن التأكد بالتجربةدوية والتقنية، وتودين الحرفية والي

 .عندناإلى المكان الصحيح  اذن لقد وصلت  

 هو...  youngFIT مهنة او وظيفة لتعلم مهيئة شابة

  الـ ما يعرف بو التقنية المهنية التدريبات بإحدى يهتممن عنى بالشابات اللواتيم  برنامجFIT  ُمهيئة لتعلم  يعني

 )المهن التي يكون فيها التمثيل النسائي قليل(.تقنية مهنة 

 المهني المناسب لك   بالتدريب بدءالهدف: ال. 
 ولي.التأهيل اال ووجهات النظر ، توسيع مناسبتها من التحقق 

 ؟آخرى أسئلة هل لديك  

 0664/88512064 التالي: الخط الساخن  ا على بن ياتصل

 

mailto:ausbildungsfit@sprungbrett.or.at

