
 

 

 

 
 بروشور ارشادي ومعلومات من اي كو لمكان الحصول على المعلومات الالزمة خالل الوضع الحالي 

 
المستقلينالتجار و الخاص لحسابهم والعاملين والمتوسطة  الصغيرة  الشركات: أجل من  

األزمة؟  خالل شركتي مع تجاوز العواقبأ كيف  
التعويض للعمل القصير ؟رقم واحد ورقم اثنان و     اعانات البطالة  حول  واضحة معلومات على العثور يمكنني أين 

األجانب؟ الموظفين تجاه عاتقي على تقع التي المعلومات التزامات هي ما  
الربحية؟ وتوقعات المجانية الشركة تحليالت يقدم من  
عليها؟ أحصل وكيف المالية المساعدة هي ما  

المسبقة؟ لمؤهالتي المتوفرة المهنية  البدائل ما حاليًا؟ عرضي تغيير يمكنني كيف  
 لالجابة على أسئلتكم اتصلو بمركز المعلومات  عن الهجرة  

  
 fizu-dresden@exis.de أو 01 31 475 /0351 :منطقة دريسدن
 fizu-leipzig@exis.de أو 20 20 88 580 /0341 :منطقة اليبزغ
 fizu-chemnitz@exis.de أو 74 71 02 52 /0371 :منطقة كمنتس

 
 من أجل العمال والموظفين والمتدربين في دراسة مهنية والطالب والمتدربين  

تي في حال فصلي من العمل أو دخولي في حيز العمل القصير؟من هي حقوقي وواجبا  
 أين أحصل على استشارة مجانية بما يخص قانون العمل؟

 ما هي المعونات التي أحصل عليها في حال فصلي من العمل أو دخولي في حيز العمل القصير؟
 ما هي المدة القانونية في حال الطعن القضائي التي يجب أن انتبه لها؟

 لالجابة على أسئلتكم اتصلو بمشروع االندماج العادل

 50 00 71 /0341 لمناطق دريسدن واليبزغ وكمنتس
 سيتم التواصل مع الموطف المسؤول في كل مدينة)
 faire-integration@arbeitundleben.euأو

 
من لديه طلب لالعتراف بشهاداته الجامعية أو المدرسية ومن يشارك ببرنامج اعداد لغوي ومهني عن  

 طريق ال اي كو 
 كيف استطيع أن أواصل تعليمي في ظل هذه الظروف؟ وكيف استطيع أن اتعلم عن طريق االنترنت؟

اعداد مهني أو برنامج تطويري؟ وكيف استطيع أن أمول هذا البرنامج؟كيف استطيع أن أسجل ببرامج   
 ماذا سيحصل في وقت تحديد الخروج من المنزل بطلبي لالعتراف بشهاداتي الجامعية أو الدراسية؟

خالل فترة االعتراف؟ هل استطيع في الوقت الحالي بالمشاركة ببرنامج لتعديل شهاداتي من يقدم لي المشورة 
؟ الدراسية  

 للحصول على األجوبة اتصلو بمركز اي باس مركز االستشارة لسوق العمل في ساكسونيا

 40 70 70 43 /0351 :منطقة دريسدن
 anerkennung@exis.de :لكل المناطق  20 20 88 580 /0341 :منطقة اليبزغ
 92 05 02 52 /0371  :منطقة كمنتس

 


