
تبدأ في االسبوع  , السلسلة الثالثة من ورش عمل التهيئة للتوظيف, تقدم لكم منظمة الجيل الثاني

   الثاني من شهر حزيران \يونيو

 

مهاجر او من الجيل الثاني وتبحث عن عمل في اثينا او في مواقع أخرى في  , إذا كنت الجئ او طالب لجوء

 . اليونان

 2019 منظمة الجيل الثاني تقدم لكم السلسلة الثالثة الناجحة من ورشة عمل التهيئة المهنية لسنة 

باالضافة الى ندوة حقوق العمال  األساسية واالدخال الجديد لثقافة مكان العمل ومهارات التواصل ونهاية بورشة 

      عمل تنظيم الوقت وتحديد األهداف

 ,ل الدخول الى السوق اليونانية او قبل العودة اليه الهدف من ذلك هو التعرف على جميع األشياء الضرورية قب
 .وتطوير المهارات التي تحظى بتقدير كبير من أرباب العمل 

  

 :حقوق العمالة  ,حزيران   18

أن تكون .العمل يأتي مع مسؤوليات ولكن ايضاً مع حقوق لكل األشخاص الحاصلين على حق العمل في اليونان

 .هذا يوفر لك الحماية ويمكنك على علم بحقوقك كعامل 

  :المواضيع التي سيتم مناقشتها 

 هي أنواع الوظائف ؟ ما _

 هو التأمين االجتماعي ؟ _ ما

 هي حقوقي عند تسريحي من العمل ؟ _ ما

 _ لماذا عقد العمل اساسي ؟

  !_ والمزيد المزيد 

 

 :ثقافة مكان العمل  , حزيران 19 

ثقافة مكان العمل  يمكن ان  .العادات والمعتقدات الموجودة في بيئة العمل  ,قيم ثقافة مكان العمل تتمثل في  ال

 .تختلف من دولة إلى أخرى وأيضا من عمل الى آخر

 

يحاول الطرفان فهم ما إذا كانا مناسبين لبعضهما  ,حتى من االتصال األول ما بين الشركة والمرشح للعمل 

 .البعض من حيث الثقافة في العمل

باإلضافة إلى ذلك ، عند الدخول في النهاية إلى مكان عمل جديد ، فمن المطلوب من جانبنا ، كموظفين ، فهم ما 

يحظى بتقدير كبير وما سيكون من األفضل تجنبه في أسرع وقت ممكن ، من أجل االندماج بسالسة و تحقيق 

 .تعاون أفضل

 

  

 تطوير مهارات التواصل, 20 حزيران      

 تطوير مهارات تنظيم الوقت وتحقيق االهداف :21 حزيران

 



 

ولكن ما هي  . لتكون ناجحا في مكان عملك , مهارات التواصل الشخصية هي المفتاح للمحافظة على العمل

مهارات التواصل اللينة وهل من الممكن تطويرها ؟ خالل ورشة العمل المحددة سوف نقوم بالتركيز على كيفية 

الزمالء والمشرفين بطريقة أفضل أثناء العمل بكفاءة معهمالتواصل مع  سوف نكتشف  , باإلضافة الى ذلك .

   وأيضا عن كيفية تحديد األهداف بطريقة أفضل , طرق وكيفية تنظيم وقتنا والمواعيد النهائية بشكل أفضل
 

إلى  10:00ن الساعة ال م ,جميع ورشات العمل سوف تكون في مكان منظمة الجيل الثاني باللغة االنكليزية 

 الفرنسية واليونانية  ,العربية  ,في حين ان الترجمة ستتوفر باللغات الفارسية  13:00

 

وحدد ورشة k.kapnisi@g2red.org  رجاًء ارسل بريد إلكتروني على   ,لهذا احجز مكانك  ,االماكن محدودة 

كنت بحاجة الى  اسمك الكامل واللغة اذا ماباإلضافة الى  العمل او ورشات العمل التي ترغب بحضورها,

 الترجمة 

 

 
  . IRCورشة العمل مدعومة من لجنة  اإلنقاذ الدولية 

 

 


