
 
   تشرين األولالسلسلة الرابعة من ورشات عمل التهيئة للتوظيف في شهر  الثاني,تقدم لكم منظمة الجيل 

 
مهاجر او من الجيل الثاني وتبحث عن عمل في اثينا وفي مكان اخر داخل    هل انت الجئ او طالب للجوء ,

للعمل باإلضافة   ةمن الندوة الناجحة للتهيئ 2019اليونان ؟ منظمة الجيل الثاني تقدم لك السلسلة الرابعة  لعام 

االهداف .   مهارات التواصل , تنظيم الوقت وتحديدالى ندوة حقوق العمالة و ثقافة مكان العمل و اخيراً   

 
الهدف هو ان تتعرف على كل االشياء الضرورية قبل دخولكم الى السوق المحلية اليونانية ولمتابعة تطوير 

تلقى تقديرا عاليا من اصحاب العمل .  المهارات التي   

 

من شهر تشرين االول : ورشة عمل حقوق العمالة :   14في تاريخ   

 

العمل يأتي مع مسؤوليات ولكن في نفس الوقت يمنحك الكثير من الحقوق لكل االشخاص الذين يملكون الحق  

 بالعمل في اليونان , وعيك بحقوقك يمنحك الحماية والتمكين . المواضيع التي سيتم مناقشتها : 

 

؟ما هي انواع التوظيف    
 ما هو التأمين االجتماعي ؟ 

حقوقي عندما يتم تسريحي من العمل ؟   ما هي  
 لماذا عقد العمل مساعد ؟ والمزيد المزيد ! 

 
من شهر تشرين االول : ثقافة مكان العمل في اليونان :  15في تاريخ   

 
ثقافة مكان العمل تتضمن القيم , العادات , المعتقدات , والسلوكيات الموجودة في مكان العمل . وهذا ممكن ان  

د الى اخر ومن عمل الى عمل اخر .  تختلف من بل  

حتى من التواصل االول مابين الشركة والمتقدم للوظيفة , الطرفين المذكورين يقومان بمحاولة فهم ما اذا كانا  
 مناسبين بما يخص الثقافة في العمل !  

لقى تقدير كبير , مثال , عند دخولك الى مكان عمل جديد , انه لمن المطلوب منك ان تتفهم ما هي االمور التي ت
وما هي االمور التي من االفضل االبتعاد عنها في اقرب وقت ممكن للحصول على عالقة عمل سلسة وتعاون 

 افضل . 
  

وخصوصا في هذا اليوم سنقوم باستضافة االخصائي ليكورغوس بابا ميخائيل , من منظمة ديو تيما 
! لمشاركتنا بعض المعلومات عن المساواة مابين الجنسيين   

 
مهاراتك في التواصل من شهر تشرين االول : حسن 16في تاريخ   
من شهر تشرين االول : حسن مهاراتك في تنظيم الوقت وتحديد االهداف 17في تاريخ   

 
المهارات الشخصية هي المفتاح للمحافظة على العمل ولتكن ناجحا في مكان العمل . ولكن ما هي المهارات 

الشخصية ؟ وهل من الممكن تطويرها ؟ في هذه الندوة خصوصا سنركز على افضل طرق للتواصل مع  
باستكشاف طرق لتنظيم وقتك اثناء العمل بكفاءة معهم ! على سبيل المثال : ايضا سنقوم الزمالء , والمشرفين , 

   ومواعيدك بشكل افضل , وايضا كيفية تحديد االهداف بنجاح .

ظهرا وحتى  14:00كل ورشات  العمل ستقدم باللغة االنكليزية في مقر منظمة الجيل الثاني , من الساعة ال 

واليونانية .  عصرا , وستقدم الترجمة باللغات العربية , الفارسية , الفرنسية ,  17:00الساعة ال   

 

لتقوم بحجز مكانك الرجاء ارسال بريد الكتروني الى :   االماكن محدودة :   

k.kapnisi@g2red.org     
مع ذكر اسم ورشة العمل او ورشات العمل التي تود حضورها مع اسمك الكامل واللغة التي ترغب ان يترجم 

 لها. 

 ورشة العمل مدعومة من لجنة االنقاذ العالمية . 
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