الفصل االول من دورات االستشارة والدعم المهني لعام  2020مقدمة من الجيل الثاني سوف تبدأ في الشهر
الحالي ( شباط ) .
هل انت الجئ او طالب للجوء  ,مهاجر او من الجيل الثاني ؟ وتبحث عن عمل في اثينا او اماكن اخرى في
اليونان ؟ منظمة الجيل الثاني تقدم لكم الفصل االول لعام  2020لالستشارة المهنية والبحث عن عمل وسوف
نناقش معا امور مهمة لها عالقة بحقوقك انت ك عامل في اليونان  ,ثقافة مكان العمل في اليونان  ,وأيضا
سنناقش مواضيع تخص تنظيم الوقت ومهارات التواصل وأخيرا تحديد االهداف .

الهدف هو ان تتعرف على كل االشياء المهمة قبل دخولك الى أي عمل لتكون على اهبة االستعداد  ,وأيضا
تدعيم وتطوير بعض المهارات والتي يبحث عنها اصحاب العمل بشدة .

في شهر شباط  : 24حقوق العمال
العمل يأتي مع مسؤوليات ولكن ايضا مع الكثير من الحقوق لكل االشخاص الذين يملكون الحق بالعمل في اليونان
ان تكون على علم بحقوق ك عامل في اليونان سوف يؤمن لك الحماية وسوف يقويك  ,لنطلع ما هي المسائل التي
سوف نناقشها :
ما هي انواع العمل والعمالة ؟
ما هو التامين االجتماعي ؟
ما هي حقوقي اذا تم تسريحي من العمل ؟
ماذا يساعدني عقد العمل ؟
والمزيد المزيد !!

شهر شباط  : 25ثقافة مكان العمل في اليونان
ثقافة مكان العمل تشمل قيم  ,تقاليد  ,معتقدات  ,والتصرفات التي موجودة وتتبع في مكان العمل  .كل هذه
االمور ممكن ان تختلف من مكان الى اخر وأيضا من عمل الى اخر
وحتى من اول لقاء مابين صاحب العمل وطالب العمل الطرفيين يقومون بمحاولة فهم ما اذا كانوا مفيدين
لبعضهم البعض بما يخص الثقافة والعمل  ,على سبيل المثال  ,عند دخولنا الى مكان العمل يجب علينا نحن ك
عمال فهم طبيعة مكان العمل وما هي شروط العمل وما هي االمور الذي يجب فعلها وما هي االمور االخرى
التي يجب االبتعاد عنها بأقرب وقت لكي نحصل على عالقة عمل سلسة وتعاون افضل .
خصوصا ً في هذا اليوم سوف يكون موجود معنا االخصائي ليكورغوس باباميخائيل من منظمة ( ديو تيما ) ,
ليشارك معنا النقاش حول مسألة المساواة بين الجنسين .
شهر شباط  : 26ادعم مهارات التواصل
شهر شباط  : 26مهارات تنظيم الوقت وتحديد االهداف
المهارات الشخصية هي الفتاح االساسي للحفاظ على عملك ولتكون ناجح في مكان العمل  ,ولكن ما هي
المهارات الشخصية وهل من الممكن تطويرها ؟ في ورشة العمل هذه سنركز بدقة على كيفية التعامل مع
الزمالء والمشرفين في العمل عند العمل معهم  .على سبيل المثال سوف نقوم باستكشاف ايضا بعض الطرق
المفيدة لتنظيم وقتنا ومواعيدنا بشكل افضل  ,وأيضا كيفية تحديد وتحقيق االهداف بطريقة اكثر فاعلية .

كل ورشات العمل سوف تقدم باللغة االنكليزية في مكان الجيل الثاني  ,من الساعة ال  10صباحا وحتى ال 1
ظهرا  ,الترجمة ستتوفر باللغات التالية  :العربية  ,الفارسي  ,الفرنسي واليوناني .
االماكن محدودة  ,اذا كنت مهتم بحجز مقعدك الرجاء ارسال بريد الكتروني الى
k.kapnisi@g2red.org
وقم بتحديد ورشة العمل او ورشات العمل التي تود حضورها باإلضافة الى اسمك الكامل واللغة التي تريد
الترجمة اليها .

ورشة العمل مدعومة من لجنة االنقاذ الدولية

