
 

 ُمقدمو الطلبات الدوليون 

 

 الفرصة الثانية إليرينا

عاًما( من غرناطة في إسبانيا، لصالح منظمة دياكوني نوينديتلزاو. وهي تعيش في  30تعمل الُمربيّة العالجية، إيرينا، )

 اقرأ قصة إيرينا هنا.ألمانيا منذ أربع سنوات. 

 

دولة أخرى، فإن دياكوني تُقدم لك عدًدا من الفرص. يُرجى قراءة  إذا كنت ترغب في العيش والعمل في ألمانيا كمواطن من

 اإلرشادات التالية، لتضمن نجاح طلبك.

 

 األسئلة المتكررة
 

  ما أهم ما ينبغي معرفته حول العمل لصالح دياكوني؟

دياكوني هي منظمة خدمة اجتماعية تابعة للكنيسة البروتستانتية في ألمانيا. وأهم ما تحتاج لمعرفته هو أن منظمتنا عبارة 

القرى موظف في عدة آالف من المدن الكبرى، والمدن الصغيرة، و 500000مؤسسة بها أكثر من  30000عن شبكة تضم 

ولكن ال يوجد لدينا قسم مركزي للموارد البشرية. لذلك فإن جميع دور الحضانة، ودور المسنين، والمستشفيات،  -

ومؤسسات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها من المؤسسات التابعة لنا، تُعيّن موّظفيها بنفسها. عليك أن تعرف بالتحديد ما 

 فة محددة في مؤسسة محددة.تُريد عمله أوالً، ثم قم بالتقديم لوظي

مهنة مختلفة تقريبًا في قطاع الخدمات االجتماعية والرعاية الصحية. ولكن ألسباب  30توفر منظمة دياكوني وظائفًا في 

قانونية، سيكون من األسهل على ُمقدمي الطلبات الدوليين الوصول إلى الوظائف في دور الُمسنين ورعاية كبار السن. ولكن 

كاننا إخباركم بقصص نجاح لعاملين في رعاية األطفال وُمربيين عالجيين تمكنوا من تحقيق أحالمهم في ال يزال بإم

 مؤسساتنا. 

 

  أين يمكنني التقديم إذا رغبت بالعمل لدى منظمة دياكوني?

يُرجى إرسال طلبك إلى مؤسستنا مباشرة، مثل دور الحضانة، أو دور الُمسنين، أو المستشفيات، أو مؤسسات ذوي 

االحتياجات الخاصة التابعة لنا. ولكن فكر في المؤسسات التي تراسلها جيًدا أوالً. فالقليل منها فقط لديهم خبرة في التعامل 

 لية استجابتهم أعلى من اآلخرين. إليك قائمة بهم:مع الموظفين الدوليين. وهؤالء تكون احتما

 وظائف في مستشفيات للممرضين( أغابليزيون للرعاية الصحية( 

 وظائف في رعاية كبار السن للممرضين وفرص تدريبية في مجال رعاية كبار السن( دياكوني برودرهاوس( 

 وظائف في رعاية كبار السن للممرضين( دياكوني نوينديتلزاو( 

 تدريب متقدم للممرضين بمؤهالت احترافية من دول أخرى، والذين يرغبون في الحصول على  أكاديمية الحوار(

 درجة مهنية ألمانية(

 فرص تدريبية في رعاية كبار السن للشباب من كوسوفو( دياكوني فورتمبيرغ( 

 دروس للممرضين المساعدين من الالجئين( رابطة دياكوني للرعاية في برلين( 

 إعالنات الوظائف بلغات مختلفة، خصوًصا للممرضين ومساعدي الرعاية( دياكوني فولفسبورغ( 
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 بالمتقدمين من الدول , ولكنها تهتم أيًضا للممرضين من إيطاليا)وكالة توظيف تابعة لدياكوني، برنامج  كيرفليكس

 ( األخرى

 ر في تحديث هذه القائمة في النسخة المتوفرة باللغة اإلنجليزية. يُرجى التحقق هناك.سنستم

 

  ما الخيارات الُمتاحة أمامي في مؤسسات دياكوني?

(. سيُتيح لك ذلك الفرصة للتعرف على ألمانيا المزيد من المعلومات هناشهًرا ) 12يمكنك التقديم كمتطوع دولي للخدمة لمدة 

عملك، قبل أن تقرر البقاء. ولكن تذّكر أن تبدأ في النظر إلى الفرص المتاحة للفترة التي تلي فترة خدمتك  وعلى رب

 التطوعية مجانًا! لن يتولّى شخص آخر هذه المهمة عنك.

ي كما يمكنك تقديم طلب كمتدرب، وتحصل على تدريبك المهني في ألمانيا. ألسباب قانونية، سيكون من األسهل على ُمقدم

 الطلبات الدوليين الوصول إلى فرص التدريب المهني في دور الُمسنين ورعاية كبار السن.

إذا كانت لديك بالفعل مؤهالت مهنية في مجال الخدمات الصحية، فيمكنك طلب موافقتهم في ألمانيا. وبينما تنتظر الحصول 

موافقة على طلبك، يمكنك العمل كممرض أو ُمقدم على الموافقة، يمكنك العمل كممرض مساعد أو ُمقدم رعاية. وبمجرد ال

 رعاية منتظم. 

 

 ماذا أفعل لو تم رفض طلبي?

قد ال تستجيب مؤسسات دياكوني لطلبك أو ترفضه ألسباب عّدة: من المحتمل أن يكون الشخص المسؤول ال يتحدث اللغة 

التي استخدمتها في طلبك. من المحتمل أنه ال يفهم سيرتك الذاتية أو شهاداتك. من المحتمل أال تكون لديه فكرة، عما إذا 

المحتمل أال يكون لدى المؤسسة أية خبرة في التعامل مع ُمقدمي الطلبات كانت مؤهالتك سارية في ألمانيا أم ال. من 

 الدوليين. واآلن، ما الذي يمكنك فعله بهدف تحسين فرصك في المرة القادمة؟

نفّذ جميع الخطوات الممكنة قبل تقديم الطلب. على سبيل المثال، اطلب الموافقة على مؤهالتك المهنية من الُسلطات 

. احصل على مساعدة في العملية القانونية من خدمة استشارية B2األلمانية. تعلّم األلمانية واحصل على شهادة المستوى 

لغته األم هي األلمانية، واطلب منه التطوع بترجمة سيرتك الذاتية،  )انظر السؤال التالي(. حاول العثور على شخص

 ومساعدتك في إكمال االستمارات ومرافقتك إلى االجتماعات مع الُسلطات ومؤسسات دياكوني.

 

 دياكوني االستشارات لُمقدمي الطلبات الدوليين؟ هل تقدم منظمة

 

قد تكون العملية القانونية ُمحيّرة بعض الشيء. هناك العديد من القوانين المختلفة وفقًا لدولتك، والوظيفة التي ترغب بالعمل 

جار، يمكننا أن نقول فيها، وما إذا كنت ُمقدم طلبات دولي عادي / مهاجر / حاصل على اللجوء أو الجئ / طالب لجوء. لإلي

أنك قد تحتاج إلى الموافقة على مؤهالتك المهنية أو شهاداتك الدراسية، أو عقد توظيف، أو عقد  -وفقًا لخلفيتك الشخصية  -

تمهيدي من رب عمل ألماني، وتصريح من وكالة التوظيف الفيدرالية لدينا للعمل في وظيفة محددة ُعرضت عليك، 

 يل األجانب، وتصريح إقامة )تأشيرة( وتصريح عمل عام.وتصريح عمل من دائرة تسج

 غبين في )استشارات لُمقدمي الطلبات الدوليين الرا فورتمبيرغ-مركز الترحيب االقتصادي االجتماعي في بادن

 العمل في جنوب غرب ألمانيا(

 خدمات استشارية خاصة للشباب من الالجئين والمهاجرين( خدمات الشباب المهاجرين( 
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  مشروع الوصول– τεφτάσε –Arrivare  -Chegar  –Llegar   استشارات لمواطني دول االتحاد(

 األوروبي، برلين(

 خدمات استشارية خصوًصا للموافقة على المؤهالت المهنية، هامبورج( مركز االعتماد( 

 مراكز استشارية للبالغين من الالجئين والشباب( خدمات المهاجرين( 

 في تحديث هذه القائمة في النسخة المتوفرة باللغة اإلنجليزية. يُرجى التحقق هناك.سنستمر 

 

  ما األخطاء التي يجب علّي تجنبها?

يُرجى عدم إرسال طلبك إلى الهيئة الفيدرالية الخاصة بنا في برلين )دياكوني ألمانيا(. ال توجد لدينا وظائف تمريض أو 

 نحن نقوم بأعمال اتخاذ القرار.  -رعاية 

يُرجى عدم إرسال رسائل بريد إلكتروني ُمبهمة تقول، "بلدي هي س وأرغب بالعمل في ألمانيا". لن نتمكن من مساعدتك 

بهذه الطريقة. عليك أن تعرف بالتحديد ما تُريده أوالً، ثم قم بالتقديم لوظيفة محددة في مؤسسة محددة من مؤسسات دياكوني. 

 يُرجى إرفاق سيرتك الذاتية، وشهاداتك، وصورة شخصية لك، وخطاب التقديم.

ك ستعمل مع أشخاص محتاجين، يجب أن تكون يُرجى التأكد من معرفتك باللغة األلمانية بعض الشيء قبل التقديم. فنظًرا ألن

. على األغلب لن يتم قبول الُمتقدمين B2قادًرا على التحدث إليهم. من اإللزامي أن يكون مستواك في اللغة األلمانية هو 

 الذين ال يتحدثون األلمانية على اإلطالق.

 

 قصص نجاح

 ( من رومانيا37لومينيتا )"كان التدريب المتقّدم ممتًعا للغاية" : 

 ( من إسبانيا22ألبا )"أشعر بتواصل عاطفي أعمق مع المرضى" : 

 ( من كينيا21بنيناه )"بمرور الوقت، أصبحت األمور أسهل" : 
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