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مركز مشورة العمل” بالقرب منك„

Beratungsstelle Barmen

Rat & Tat
Wasserstr. 11
(Ecke Wartburgstr.)
42283 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 97 47 90 41

ا ًق *  نرجو تحدید موعد ُمسب

Begegnung  Beratung  Beschäftigung

RAT&TAT

*          ةحاتملا ةروشملا ديعاوم
االثنین من الساعة  14:00-10:00
لثالثاء من الساعة   14:00-10:00
األربعاء من الساعة 14:00-08:30
الخمیس من الساعة 14:00-08:30

یوم الجمعة // 

Beratungsstelle Elberfeld

WIPA
Alte Freiheit 5
42103 Wuppertal

 BSA@wipa-wuppertal.de
0202 / 69 80 07 71
0202 / 698 007 96

Beratungsstelle Heckinghausen

Café Hier & Da
Heckinghauser Str. 152
42289 Wuppertal

 BSA@gesaonline.de
0202 / 69 86 82 40

*         ةحاتملا ةروشملا ديعاوم
االثنین من الساعة  15:00-10:00
لثالثاء من الساعة  15:00-10:00
األربعاء من الساعة 17:30-10:00
الخمیس من الساعة 17:30-10:00
15:00-10:00 الجمعة من الساعة 

*         ةحاتملا ةروشملا ديعاوم
االثنین من الساعة  16:00-10:00
لثالثاء من الساعة  13:00-10:00
األربعاء من الساعة 16:00-10:00
الخمیس من الساعة 17:00-09:00
الجمعة من الساعة 15:00-09:00

02/2023

Ein Unternehmen der GESA Stiftung 

GESA gemeinnützige GmbH
Hünefeldstraße 14a
42285 Wuppertal

Telefon 0202 / 28110-0
info@gesaonline.de
www.gesaonline.de



دعد الُمقدم لك والمنظورات والتوجیھ  المساعدة 

بعملك الخاصة  المسائل  في 

نقدم المساعدة والتوجیھ

ھل عقد العمل الخاص بي وحساب أجري صحیحین؟

ا؟ ھل أحصل على جمیع اإلعانات المنصوص علیھا قانوًن

على سبیل المثال، مواصلة دفع األجر في حالة المرض، واإلجازات، ونظیر
یلیة ومكافئات العطالت الرسمیة، إلخ ل ساعات العمل اإلضافي، والمكافآت ال

ماذا أفعل إذا تم فصلي من العمل أو واجھت مشاكل مع رب العمل؟

على سبیل المثال، في حالة نقص المعدات أو نقص التوجیھات، أو عدم
الحصول على راحة، أو حجز المستندات (مثل بطاقات الھویة)، إلخ

والعدید من األسئلة األخرى حول موضوع العمل واالستغالل في العمل

كب صاخلا ةلاطبلا عضوب ةلصلا تاذ اياضقلا يف

نضع األھداف معكم ونستعرض اإلمكانیات الخاصة بمستقبلك ونبحث
عن الحلول

II ورقم I رقم (ALG) نقدم المعلومات والمشورة حول استحقاق إعانة البطالة

المساعدة في التواصل مع المصالح الحكومیة

الدعم في تطویر وجھات نظر جدیدة، على سبیل المثال المزید من فرص
التدریب أو تدابیر االندماج

الدعم عن طریق التوجیھ المھني والتأھیل والتخطیط الوظیفي والبحث عن عمل

المساعدة في االعتراف بالمؤھالت المدرسیة والمھنیة لألشخاص من ذوي
األصول المھاجرة

لتعامل مع المشاكل النفسیة واالجتماعیة، والصعوبات القانونیة، وظیفة اإلرشاد ل
مثًال حول قانون العمل، وقانون العقود، وقانون اإلیجار، والدیون، ومشاكل

المخدرات، إلخ

إذا لزم األمر، اإلحالة إلى مراكز المشورة المتخصصة


