
 

 
 



 

 
 

 ..وسع شبكة معارفك في الدنمارك

 ..حصل على مرشد وظيفيإ

قد تطوع كبار رجال األعمال من ذوي الخبرة في الشركات الدنماركية  لمنح وقتهم لتوجيه 

المواطنين ذوي الخلفيات الدولية، الذين يرغبون في الحصول على عمل أو البدء في الدراسة في 

 .الدنمارك

المرشد الوظيفي يمكنه أن يرشدك ويساعدك في طريقة البحث عن العمل ويساعدك على توضيح 

لذاتية اإمكانياتك في سوق العمل الدنماركي. ويمكنه أيضاً أن يساعدك على كتابة وتحسين سيرتك 

وتوسيع شبكة المعارف المهنية في الدنمارك ,كما أنه يساعد في شرح المعايير والقواعد غير 

 .المكتوبة في سوق العمل الدنماركي

المرشد الوظيفي لن يعثر على وظيفة أو عمل لك، ولكن يمكنه أن يساعدك باألفكار والنصائح كيف 

 .يمكنك العثور على وظيفة أو عمل

أشهر. واألمر متروك لك  6ساعات كل شهر لمدة  4مرشدك الوظيفي الخاص بك سوف تلتقي مع 

 .أنت ومرشدك متى وأين تريدون اللقاء

 .وستقوم العالقة على المشاركة النشطة من كال الجانبين للطرفينهذا البرنامج تطوعي 

 .ب سنتر حول كيفية الحصول على مرشد وظيفي خاص بكجوتحدث مع ال

 ,نجليييةاإل اللغة تصال, الموظفين يتحدثونلإلموضع ترحيب في إذا كان لديك أي أسئلة فأنت دائما 

 .للحصول على مييد من المعلومات حول برنامج اإلرشاد الوظيفي 22266333اتصل على الرقم 

، به دانمارك آمده و عالقمند به شروع كار يا تحصيالت در دانمارك هستندهروندهايى كه تازه ش

كاركنان متخصص تجارى در شركت هاى مختلف در ميتوانند به طور رايگان اي رئسا و 

دانمارک كمك و راهنمايى بگيرند. اين متخصصين اي بايار كار دانمارك به طور داوطلبانه به 

عنوان مربى با شما همكارى ميكنند. مربی کار می تواند شما را درباره مراحل كاريابى و 

 موقعيت هاى شما در بايار كار دانمارك راهنمايى كند.

 

مربى كار ميتواند شما را درباره نكات يير راهنمايى كند: چگونه نوشتن ريومه و فرم 

درخواست كار در يمينه كارى شما؛ گسترش دادن شبكه حرفه اى شما؛ قوانين و اريش هاى 

  نوشته و نانوشته در بايار كار دانمارك.



 

 
 

 

عنوان مشاور در چگونگى  مربى كار شما نميتواند براى شما كار پيدا كند، ولى ميتواند به

  كاريابى به شما كمك كند.

 

ماه مالقات ميكنيد. مكان و يمان مالقات شما  ٦ساعت در ماه در طول  ٤شما با مربى كار خود 

بستگى به خودتان و مربى شما دارد. شراكت در اين برنامه براى شما و مربى به طور 

ربى كامال وابسطه به مشاركت فعاالنه دو طرف و م داوطلبانه ميباشد. بنابر اين رابطه بين شما 

( Job Centerاست. اگر تمايل به مالقات با يك مربى كارى داريد، لطفا با مركي كارى خود )

 تماس بگيريد.

 

در صورت هرگونه سوال يا درخواست اطالعات در مورد اين برنامه لطفا با اين شماره با ما 

 .٢٢٢٦٦٣٣٣تماس بگيريد 
 

ኣብ ዴንማርክ ርክባትካ ንምስፋሕ ወይ ንምዕባይ

ናይ ስራሕ በዓል ሞያ ወይ ኣማኻሪ ምርካብ

ሓለፍቲ ትካላትን ኣብ ናይ ዳንሽ ትካላት ብዙሕ ተመኩሮ ዘለዎም ሰባት ብወለንቶም ኣብ ትርፊ ግዚኦም 

ንዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ከምኡ ውን ኣብ ዴንማርክ ከመይ ጌርካ ናይ ስራሕን 
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ዴንማርክ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላትን ብኸመይ ኣብ ናይ ስራሕ ባይታ ትዋፈርን የማኽረካ። እዚ ኣማኻሪ በዓል 

ሞያ ብቑዕ ዝኾነ ቅጥዒ ናይ ስራሕ ተዳሉን ብኸመይ ኣገባብ ከ ስራሕ ትሓትትን ይሕግዘካ። ከምኡ ውን ኣብ 

ዴንማርክ ናይ ስራሕ ርክባትካ ንምዕባይ ኣብ ጽሑፍ ዘይሰፈሩ ሕግታትን ባህርያትን ናይ ስራሕ ይሕብረካ። እዚ 

ናይ ሞያ ኣማኻሪ ስራሕ ይረኽበልካ ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ድኣ ብኸመይ ስራሕ ትረክብ ግን ዓበይቲ 

ሓሳባት ክህካ ይኽእል። ምስ'ዚ በዓል ሞያ ኣማኻሪ ን 4 ሰዓታት ኣብ 6 ወርሒ ክትራኸብ ትኽእል።ካብኡ 

ንላዕሊ ርክባት ክትገብር ምስ እትደሊ ድማ ናትካን ናይቲ ኣማኻሪ ብዓል ሞያን ስምምዕ እዩ ዝውስኖ።ናትካን 

ናይ ኣማኻሪ በዓል ሞያን ርክብ ተሳታፍነት ብናይ ክልቴኹም ድሌታት ይኸውን።ኣብ መንጎ ክልቴኹም ዘሎ 

ዝምድና ድማ ብናይ ክልቴኹም ትሳታፍነት ይዓቢ። ከመይ ጌርካ ነዚ ዕድላት ናይ ኣማኻሪ ንምርካብ ብሰፊሑ 

ምስ ወኪልካ ኣብ ናይ ስራሕ ማእከል(jobcenter) ተዘራረብ። ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወኩም ወይ ውን ዝያዳ 

ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ መደብ እዚ ምስ እትደልዩ በዚ ተሌፎን ደውሉ 33386209 ተቐባሊ ብእንግሊዘኛ 

ከዘራርበኩም እዩ። 


