رابطة مكافحة االتجار بالبشر واالستغالل في العمل

أون زيشتبار

دعــــــــــوة
العمل واللجوء – تعرف على حقوقك
ورشة عمل من أجل تحفيز نشاط الالجئين وتفعيل تنظيمهم ذاتيا
 03نوفمبر 3300
بيت الشباب في بوتسدام -دار الشباب
شلوس شتراسه  ،9بوتسدام -بابلسبيرغ
غرفة رقم 030/033
تدعو " رابطة مكافحة االتجار بالبشر واالستغالل في العمل" ومشروع "ستايشون إم باليب نت بلوس" في والية
براندنبورغ الالجئين الناشطين والمنظمات الذاتية التي تعنى بالالجئين لحضور ورشة عمل لمناقشة موضوع "العمل
واللجوء".
 هل تعيش في والية براندنبورغ وتريد العمل؟
 هل تتساءل عن كيفية الحصول على تصريح للعمل؟
 هل تريد أن تعرف ما الذي يمكنك فعله إذا لم تحصل على تصريح عمل أو كان بحوزتك تصريح عمل محدد؟
 هل تريد التعرف على حقوق وامكانيات العمل المتاحة ،مع أو بدون تصريح عمل؟ أو التعرف على حقوقك عند
تعرضك لنصب أو تهديد رب العمل؟
ورشة العمل ستناقش جميع هذه األسئلة وغيرها ،حيث سنزودك بمعلومات حول حقوقك واإلمكانيات التي تخولك للمطالبة
بهذه الحقوق ،كما نفسح لك المجال من أجل تبادل المعلومات والتواصل مع اآلخرين.
تستهدف ورشة العمل أعضاء المنظمات الذاتية لالجئين وغيرهم من الالجئين الناشطين في والية براندنبورغ.
كما نقدم رعاية لألطفال طيلة فترة ورشة العمل التي تستمر من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الخامسة مسا ًء .يرجى
عند التسجيل تبيان عدد األطفال الذين سيتم اصطحابهم وأعمارهم.
يمكننا تعويضكم تكاليف التنقل والسفر داخل والية براندنبورغ.
يرجى التسجيل حتى موعد أقصاه  51نوفمبر  3152عبر عنوان البريد االلكتروني التاليanna.basten@dgb.de :
لإلجابة على تساؤالتكم يرجى االتصال على رقم الهاتف030-21240-213 :

العمل واللجوء – تعرف على حقوقك
ورشة عمل لالجئين الناشطين ومنظمات الالجئين الذاتية

 03نوفمبر 3300
من الساعة الحادية عشرة صباحا ً حتى الخامسة مسا ًء
بيت الشباب في بوتسدام -دار الشباب
شلوس شتراسه  ،9بوتسدام -بابلسبيرغ
غرفة رقم 030/033
البرنامج
00:01 -00:11

الترحيب وعرض البرنامج

04:21 -00:01

كيف أحصل على تصريح بالعمل؟

04:21 – 04:21

استراحة الظهيرة

01:01 – 04:21

علي فعله إذا لم يكن بحوزتي تصريح بالعمل
ما الذي
ّ

04:21 – 01:01

ما هي حقوقي إذا كنت أعمل ،مع أو بدون تصريح

00:11 - 04:21

عروض استشارية

