أهال بكم في المركز
المهني النسائي!

يسعدنا أن نقوم بنصحك.
نرجو أن تقومي باالتصال بنا
أو بارسال رسالة نصيه !
لنقوم بتحديد موعد.

ما هو المركز المهني النسائي؟ )(FBZ؟
المركز المهني النسائي هو مركز استشاري للنساء الذين يبحثون عن
العمل ولديهم أسئله حوله.
يوجد المركز المهني النسائي في جميع مقاطعات النمسا.

ترغب المراكز المهنية النسائيه في تعزيز فرص المرأة في سوق العمل
لتتمكن من العيش بأمان واستقالل مادي.
األستشارة مجانيه ويتم التحفظ على معلوماتك بسريه تامه.

ان مركز العمل النسائي مركز مستقل بنفسه ويتم تمويله من مركز خدمات
التوظيف.
يرحب مركز العمل النسائي بكل النساء
اذا كانوا يبحثون عن عمل أو يحتاجون الى الدعم.
مركز العمل النسائي يدعمكي عزيزتي المرأة باالجابة على الكثير من
األسئلة واتخاذ القرارات مثل:
•العودة الى مجال العمل.
•البحث عن مكان للعمل.
•كتابة وتقديم طلب التوظيف.
•التوجه الوظيفي.
•توضيح األهداف المهنية.
•التخطيط لألهداف المهنيه.
•التعليم والتدريب
 :AMS: Arbeitsmarktserviceمركز خدمات التوظيف

:FBZ: FrauenBerufsZentrum

تودين زيارة اللمركز المهني النسائي؟
يجب أن تقومي بالتسجيل في مركز خدمات التوظيف.

نرجو أن تتواصلي مع مركز خدمات التوظيف في لينز .مرشدتك أو مرشدك
سيقومون بتسجيلك لدى المركز المهني النسائي  .عندما يتم تسجيلك لدينا،
سنقوم باالتصال بك واالتفاق على موعد و االلتقاء بك.

إذا كنت ال تتحدثين اللغة األلمانية بشكل جيد ،بإمكاننا أن نقوم بعمل موع ٍد
أولي بوجود مترجمة للغات التالية العربية والدارية والروسية والتركية.
رقم الهاتف:

+43-664-45 59 707

Itta Tenschert:

Katrin Mitterdorfer: +43-664-35 64 008
+43-664-38 53 039

Verena Troger:

عنوان البريد اإللكتروني :
fbz.osttirol@v-ega.at

 :المركز المهني النسائي

 :FZO: FrauenZentrumOsttirolمركز النساء لشرق تيرول
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لنتعاون في الحفاظ على السالمة العامة

نرجو أال تأتي الى المركز المهني النسائي اذا كنت
.تشعرين بالمرض
نرجو أن تقومي باحضار قناع لتغطية الفم واألنف
.معك
نرجو أن تحافظي على مسافة األمان بينك وبين
!)اآلخرين (مترين على األقل

