
مركز يقدم خدمات استشارية لالجئين لدخول سوق العمل

INTEGRATION POINT
خدمة مشتركة لسوق العمل تقدمھا وكالة العمل ومركز العمل

نقدم لكم خدماتنا في األوقات التالية:
 اإلثنين والثالثاء من الثامنة صباحاً إلى الساعة 12:00 والخميس.

من الثامنة صباحاً إلى الخامسة بعد الظھر
 الجمعة من الثامنة صباحاً إلى الساعة 12:00 أو حسب الموعد

المتفق عليه

Jobcenter Bonn – Integration Point 
Rochusstraße 4

Bonn 53123
:E-Mail

IP-Bonn@jobcenter-ge.de

Agentur für Arbeit Bonn – Integration Point
Rochusstraße 4

Bonn 53123
:E-Mail

Bonn.IP@arbeitsagentur.de

الرجاء اتباع تعليمات اللوائح عند مدخل المبنى الرئيسي للوصول
إلى مركز اإلندماج، نرجو منكم إعالم االستقبال بزيارتكم.

يمكنكم الوصول إلينا بالطرق التالية: 
المواصالت العامة من محطة بون الرئيسية:

  بالحافلة رقم 606 أو 607 حتى محطة
Euskirchener Straße

  بالحافلة رقم 608 أو 609 حتى محطة       
 Euskirchener Straße أو محطة      

Rochusstraße / Bundesministerien
  بالحافلة السريعة 800 أو 845  

Rochusstraße / Bundesministerien حتى محطة                            
(Regionalbahn) بالقطار اإلقليمي  

Bonn Helmholtzstraße:من محطة بون الرئيسية إلى محطة 



  طالبي اللجوء
  طالبي اللجوء الحاصلين على إقامة

  من تم تعليق ترحيلھم مؤقتا وتم منحھم تصريح العمل
  الالجئين المعترف بھم )الحاصلين على إقامة)

SGB II والمتقدمين بطلب المعونات االجتماعية حسب 

خدمات متحدة تحت سقف واحد

نقدم االستشارة والدعم عبر المتابعة لكل من:

B. Frommann :الرئيس األلماني غاوك يزور فريق عمل مركز اإلندماج في بون . الصورة

نقدم لكم خدماتنا المتنوعة!

  دعم في البحث عن فرص التأهيل المھني والعمل
  دعم في البحث عن دورات اللغة األلمانية

  دورات التحضير لسوق العمل ودورات التأهيل
  معلومات حول سوق العمل والتأهيل المھني في ألمانيا
  دعم في ترجمة وتصديق الوثائق الرسمية والشھادات

  غرفة مجھزة بالحاسوب وبرامج التعليم، والبحث عن            
 فرص عمل والتقديم عليھا

  محاضرات وندوات/ جلسات استشارية                    
للناشطين الموظفين أو المتطوعين

  خدمات استشارية لالعتراف بالشھادات العلمية تقدمھا

IQ- Netzwerk I LerNet (www.lernet.de)

  خدمات خاصة بالھجرة للبالغين في مكتب شؤون األجانب
  خدمات استشارية للعمل تقدمھا وكالة العمل

KAUSA Servicestelle Bonn/Rhein-Sieg   

(JOBSTARTER plus-Projekt) 

Chance + / Netzwerk Flüchtlinge und Arbeit  

شركاؤنا في المدينة:

 يتميز مركز اإلندماج  Integration Point كمؤسسة جديدة تقدم
خدمات خاصة بسوق العمل بجمعه خبرات المستشارين

(Jobcenter) المختصين التابعين لوكالة العمل ومركز العمل  
وجھات أخرى تحت سقف واحد.


