
پیشینه دارای افراد برای توانمندسازی پروژه یک SOUVERÄN
ی مهاجرت است به خصوص در نواحی ایالتی شلسویگ-
هولشتاین. ما از مهاجران در ایجاد یک خود سازماندهی 

متعهد، به عنوان یک استراتژی پایدار برای ادغام شغلی و 
 مشارکت در جامعه حمایت می کنیم.

آنچه SOUVERÄN ارائه می دهد:

 مربیگری:
 ما مهاجران را در مسیر خود سازماندهی و ایجاد ساختارها و

راهکارهایی که هدف آنها بهبود مشارکت در دنیای کار است، 
ایگاه  حمایت کرده و آنها را همراهی می کنیم. ما خود را یک پ
مراجعه می دانیم که به مهاجران در مورد روندهای رسمی و 

امکانات تأمین مالی مشاوره می دهد، از آنها در برنامه های 
خود پشتیبانی می کند، برای حل مشکالت سازمان های 

ایگاه های  ا پ مهاجرین به دنبال راه حل می گردد و ارتباط ب
مسئول را آسان تر می کند. ما سیار هستیم و پشتیبانی منظم 

 خود را در سراسر ایالت ارائه می دهیم.

 آموزش، رویدادها و کار اطالعاتی: 
ایگاه مراجعه، ما به مهاجران  عالوه بر کارکرد ما به عنوان پ
دانش را انتقال می دهیم، به عنوان مثال از طریق آموزش، 
کارگاه های آموزشی، رویدادهای اطالع رسانی، میز گردها، 

ا دنیای کار. ا بازدید از موسسات مرتبط ب  بازدید از شرکت ها ی

 به خدمات ما عالقه مندید؟

 به وب سایت ما به آدرس www.souveraen-sh.de مراجعه 
کنید، کافی است از کد QR در این بروشور استفاده کنید!

مشروع SOUVERÄN هو مشروع تأهيل لفائدة األشخاص ذوي 
أصول مهاجرة، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الريفية لوالية 

شليسفيش هولشتاين. فنحن نقدم الدعم للمهاجرات والمهاجرين 
لوضع تنظيم ذاتي ُملزم كاستراتيجية مستدامة من أجل الندماج المهني 

والمشاركة االجتماعية.

:SOUVERÄN يقدم مشروع

تدريب:
 نحن نقدم المشورة للمهاجرات والمهاجرين ونرافقهم في مسار التنظيم 

الذاتي وإنشاء بنيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق مشاركة أفضل 
عَتبر مركز اتصال يقدم للمهاجرات والمهاجرين 

ُ
في سوق العمل. حيث ن

المشورة حول اإلجراءات الرسمية وحول إمكانيات التمويل ويدعمهم 
عند تقديم طلبات ويبحث للمعنيين عن حلول ويسهل االتصال 

بالجهات المسؤولة. كما بإمكاننا التنقل لنقدم دعمنا المنتظم في جميع 
الواليات.

تداريب وفعاليات ومساعدة إعالمية:
 باإلضافة إلى وظيفتناكمركز اتصال، نقدم للمهاجرات والمهاجرين 
معارف، وذلك عن طريق تداريب مثال أو ورشات عمل أو فعاليات 

إعالمية أو حلقات نقاش أو جوالت في الشركات أو زيارات للمؤسسات 
ذات صلة بسوق العمل.

هل أنتم مهتمون بعروضنا؟

 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.souveraen-sh.de، استخدموا 
رمز االستجابة السريعة الموجود في هذا المنشور!

ي فاریس , عر�ب

Farsi
Arabisch

Titel

Schrift: 

Titel (K: 70%): 12 pt 

Überschriften: 18 pt.

Projekt Infos (K: 80%): 
1. Absatz:  9,5pt, fett
Rest: 10 pt
ZwÜ fett

SOUVERÄN؟ SOUVERÄN چیست؟ما هو
پیشینه دارای افراد برای توانمندسازی پروژه یک SOUVERÄN

شلسویگ- ایالتی نواحی در خصوص به است مهاجرت ی
سازماندهی خود یک ایجاد در مهاجران از ما هولشتاین.

و شغلی ادغام برای پایدار استراتژی یک عنوان به متعهد،
میکنیم. حمایت جامعه در مشارکت

میدهد: ارائه SOUVERÄN آنچه

مربیگری:
و ساختارها ایجاد و سازماندهی خود مسیر در را مهاجران ما
است، کار دنیای در مشارکت بهبود آنها هدف که راهکارهایی
ایگاه پ یک را خود ما میکنیم. همراهی را آنها و کرده حمایت
میدانیم که به مهاجران در مورد روندهای رسمی و مراجعه
برنامههای  در آنها از میدهد، مشاوره مالی تأمین امکانات

های سازمان مشکالت حل برای میکند، پشتیبانی خود
ایگاههای  پ ا ب ارتباط و گردد می حل راه دنبال به مهاجرین

منظم پشتیبانی و هستیم سیار ما آسانتر میکند. را مسئول
خود را در سراسر ایالت ارائه میدهیم.

اطالعاتی: کار و رویدادها آموزش،
مهاجران به ما مراجعه، ایگاه پ عنوان به ما کارکرد بر عالوه
آموزش، طریق از مثال عنوان به میدهیم، انتقال را دانش
گردها، میز رسانی، اطالع رویدادهای آموزشی، کارگاههای

کار. دنیای با مرتبط موسسات از بازدید ا ی شرکتها از بازدید

مندید؟ عالقه ما خدمات به

مراجعه www.souveraen-sh.de به وب سایت ما به آدرس
کنید! استفاده بروشور این در QR کد از است کافی کنید،

مشروع SOUVERÄN هو مشروع تأهيل لفائدة األشخاص ذوي 
أصول مهاجرة، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الريفية لوالية 

شليسفيش هولشتاين. فنحن نقدم الدعم للمهاجرات والمهاجرين 
لوضع تنظيم ذاتي ُملزم كاستراتيجية مستدامة من أجل الندماج المهني 

والمشاركة االجتماعية.

:SOUVERÄN يقدم مشروع

تدريب:
 نحن نقدم المشورة للمهاجرات والمهاجرين ونرافقهم في مسار التنظيم 

الذاتي وإنشاء بنيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق مشاركة أفضل 
عَتبر مركز اتصال يقدم للمهاجرات والمهاجرين 

ُ
في سوق العمل. حيث ن

المشورة حول اإلجراءات الرسمية وحول إمكانيات التمويل ويدعمهم 
عند تقديم طلبات ويبحث للمعنيين عن حلول ويسهل االتصال 

بالجهات المسؤولة. كما بإمكاننا التنقل لنقدم دعمنا المنتظم في جميع 
الواليات.

تداريب وفعاليات ومساعدة إعالمية:
 باإلضافة إلى وظيفتناكمركز اتصال، نقدم للمهاجرات والمهاجرين 
معارف، وذلك عن طريق تداريب مثال أو ورشات عمل أو فعاليات 

إعالمية أو حلقات نقاش أو جوالت في الشركات أو زيارات للمؤسسات 
ذات صلة بسوق العمل.

هل أنتم مهتمون بعروضنا؟

 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.souveraen-sh.de، استخدموا 
رمز االستجابة السريعة الموجود في هذا المنشور!

ي فاریس , عر�ب

Farsi
Arabisch

Titel

Schrift: 

Titel (K: 70%): 12 pt 

Überschriften: 18 pt.

Projekt Infos (K: 80%): 
1. Absatz:  9,5pt, fett
Rest: 10 pt
ZwÜ fett

SOUVERÄN؟ SOUVERÄN چیست؟ما هو

پیشینه دارای افراد برای توانمندسازی پروژه یک SOUVERÄN
شلسویگ- ایالتی نواحی در خصوص به است مهاجرت ی
سازماندهی خود یک ایجاد در مهاجران از ما هولشتاین.

و شغلی ادغام برای پایدار استراتژی یک عنوان به متعهد،
میکنیم. حمایت جامعه در مشارکت

میدهد: ارائه SOUVERÄN آنچه

مربیگری:
و ساختارها ایجاد و سازماندهی خود مسیر در را مهاجران ما
است، کار دنیای در مشارکت بهبود آنها هدف که راهکارهایی
ایگاه پ یک را خود ما میکنیم. همراهی را آنها و کرده حمایت
میدانیم که به مهاجران در مورد روندهای رسمی و مراجعه
برنامههای  در آنها از میدهد، مشاوره مالی تأمین امکانات

های سازمان مشکالت حل برای میکند، پشتیبانی خود
ایگاههای  پ ا ب ارتباط و گردد می حل راه دنبال به مهاجرین

منظم پشتیبانی و هستیم سیار ما آسانتر میکند. را مسئول
خود را در سراسر ایالت ارائه میدهیم.

اطالعاتی: کار و رویدادها آموزش،
مهاجران به ما مراجعه، ایگاه پ عنوان به ما کارکرد بر عالوه
آموزش، طریق از مثال عنوان به میدهیم، انتقال را دانش
گردها، میز رسانی، اطالع رویدادهای آموزشی، کارگاههای

کار. دنیای با مرتبط موسسات از بازدید ا ی شرکتها از بازدید

مندید؟ عالقه ما خدمات به

مراجعه www.souveraen-sh.de به وب سایت ما به آدرس
کنید! استفاده بروشور این در QR کد از است کافی کنید،

مشروع SOUVERÄN هو مشروع تأهيل لفائدة األشخاص ذوي 
أصول مهاجرة، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الريفية لوالية 

شليسفيش هولشتاين. فنحن نقدم الدعم للمهاجرات والمهاجرين 
لوضع تنظيم ذاتي ُملزم كاستراتيجية مستدامة من أجل الندماج المهني 

والمشاركة االجتماعية.

:SOUVERÄN يقدم مشروع

تدريب:
 نحن نقدم المشورة للمهاجرات والمهاجرين ونرافقهم في مسار التنظيم 

الذاتي وإنشاء بنيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق مشاركة أفضل 
عَتبر مركز اتصال يقدم للمهاجرات والمهاجرين 

ُ
في سوق العمل. حيث ن

المشورة حول اإلجراءات الرسمية وحول إمكانيات التمويل ويدعمهم 
عند تقديم طلبات ويبحث للمعنيين عن حلول ويسهل االتصال 

بالجهات المسؤولة. كما بإمكاننا التنقل لنقدم دعمنا المنتظم في جميع 
الواليات.

تداريب وفعاليات ومساعدة إعالمية:
 باإلضافة إلى وظيفتناكمركز اتصال، نقدم للمهاجرات والمهاجرين 
معارف، وذلك عن طريق تداريب مثال أو ورشات عمل أو فعاليات 

إعالمية أو حلقات نقاش أو جوالت في الشركات أو زيارات للمؤسسات 
ذات صلة بسوق العمل.

هل أنتم مهتمون بعروضنا؟

 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.souveraen-sh.de، استخدموا 
رمز االستجابة السريعة الموجود في هذا المنشور!

ي فاریس , عر�ب

Farsi
Arabisch

Titel

Schrift: 

Titel (K: 70%): 12 pt 

Überschriften: 18 pt.

Projekt Infos (K: 80%): 
1. Absatz:  9,5pt, fett
Rest: 10 pt
ZwÜ fett

SOUVERÄN؟ SOUVERÄN چیست؟ما هو

English,        

Das Landesnetzwerk wird koordiniert durch:

Foto

SOUVERÄN – 
migrantische Selbstorganisation zur beruflichen Integration

Das IQ Netzwerk Schleswig-Holstein ist Teil des bundes-
weiten Förderprogramms IQ „Integration durch Quali- 
fizierung“ und hat zum Ziel die Arbeitsmarktchancen für 
Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. 
Das Netzwerk berät landesweit zur Anerkennung im 
Ausland erworbener Berufs- und Studienabschlüsse und 
entwickelt Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des 
Anerkennungsgesetzes. Weiterhin bietet das Netzwerk 
Inhouse-Schulungen für Arbeitsmarktakteurinnen und 
Arbeitsmarktakteure zur interkulturellen Kompetenz-
entwicklung und Antidiskriminierung an. Darüber hinaus 
stärkt es die Rolle migrantischer Selbstorganisationen 
im Hinblick auf die Integration in den Arbeitsmarkt und 
unterstützt den Ausbau regionaler Fachkräftenetzwerke 
in Schleswig-Holstein. Das IQ Netzwerk wird vom Flücht-
lingsrat Schleswig-Holstein e. V. koordiniert. 

Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. ist Träger des 
Projekts „SOUVERÄN“. Er organisiert seit 1991 Beratung 
für Geflüchtete und andere Migrantinnen und Migran-
ten sowie Bildungsangebote für Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren, leistet flüchtlings- und migrationspoliti-
sche Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und koordiniert 
weitere flüchtlingsspezifische Integrationsnetzwerke 
wie „Mehr Land in Sicht!“ und „Alle an Bord!“. 

Kontakt
SOUVERÄN 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e. V. 
Sophienblatt 82-86, 24114 Kiel
Tel.: 0431 556 853 67
souveraen@frsh.de
www.souveraen-sh.de
www.iq-netzwerk-sh.de
www.frsh.de

Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizie-
rung (IQ)“ zielt auf die nachhaltige Verbesserung der 
Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund ab. Das Programm wird durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) gefördert. Partner in der Umsetzung sind das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
und die Bundesagentur für Arbeit (BA).

www.iq-netzwerk-sh.de 
www.netzwerk-iq.de

 Stand: September 2019

www.souveraen-sh.de
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پیشینه دارای افراد برای توانمندسازی پروژه یک SOUVERÄN
شلسویگ- ایالتی نواحی در خصوص به است مهاجرت ی
سازماندهی خود یک ایجاد در مهاجران از ما هولشتاین.

و شغلی ادغام برای پایدار استراتژی یک عنوان به متعهد،
میکنیم. حمایت جامعه در مشارکت

میدهد: ارائه SOUVERÄN آنچه

مربیگری:
و ساختارها ایجاد و سازماندهی خود مسیر در را مهاجران ما
است، کار دنیای در مشارکت بهبود آنها هدف که راهکارهایی
ایگاه پ یک را خود ما میکنیم. همراهی را آنها و کرده حمایت
میدانیم که به مهاجران در مورد روندهای رسمی و مراجعه
برنامههای  در آنها از میدهد، مشاوره مالی تأمین امکانات

های سازمان مشکالت حل برای میکند، پشتیبانی خود
ایگاههای  پ ا ب ارتباط و گردد می حل راه دنبال به مهاجرین

منظم پشتیبانی و هستیم سیار ما آسانتر میکند. را مسئول
خود را در سراسر ایالت ارائه میدهیم.

اطالعاتی: کار و رویدادها آموزش،
مهاجران به ما مراجعه، ایگاه پ عنوان به ما کارکرد بر عالوه
آموزش، طریق از مثال عنوان به میدهیم، انتقال را دانش
گردها، میز رسانی، اطالع رویدادهای آموزشی، کارگاههای

کار. دنیای با مرتبط موسسات از بازدید ا ی شرکتها از بازدید

مندید؟ عالقه ما خدمات به

مراجعه www.souveraen-sh.de به وب سایت ما به آدرس
کنید! استفاده بروشور این در QR کد از است کافی کنید،

مشروع SOUVERÄN هو مشروع تأهيل لفائدة األشخاص ذوي 
أصول مهاجرة، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الريفية لوالية 

شليسفيش هولشتاين. فنحن نقدم الدعم للمهاجرات والمهاجرين 
لوضع تنظيم ذاتي ُملزم كاستراتيجية مستدامة من أجل الندماج المهني 

 والمشاركة االجتماعية.

:SOUVERÄN يقدم مشروع

 تدريب:
 نحن نقدم المشورة للمهاجرات والمهاجرين ونرافقهم في مسار التنظيم 

الذاتي وإنشاء بنيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق مشاركة أفضل 
عَتبر مركز اتصال يقدم للمهاجرات والمهاجرين 

ُ
في سوق العمل. حيث ن

المشورة حول اإلجراءات الرسمية وحول إمكانيات التمويل ويدعمهم 
عند تقديم طلبات ويبحث للمعنيين عن حلول ويسهل االتصال 

بالجهات المسؤولة. كما بإمكاننا التنقل لنقدم دعمنا المنتظم في جميع 
 الواليات.

 تداريب وفعاليات ومساعدة إعالمية:
 باإلضافة إلى وظيفتنا كمركز اتصال، نقدم للمهاجرات والمهاجرين 
معارف، وذلك عن طريق تداريب مثال أو ورشات عمل أو فعاليات 

إعالمية أو حلقات نقاش أو جوالت في الشركات أو زيارات للمؤسسات 
 ذات صلة بسوق العمل.

 هل أنتم مهتمون بعروضنا؟

 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.souveraen-sh.de، استخدموا 
رمز االستجابة السريعة الموجود في هذا المنشور!

ي فاریس , عر�ب

Farsi
Arabisch

Titel

Schrift: 

Titel (K: 70%): 12 pt 

Überschriften: 18 pt.

Projekt Infos (K: 80%): 
1. Absatz:  9,5pt, fett
Rest: 10 pt
ZwÜ fett

SOUVERÄN؟ SOUVERÄN چیست؟ما هو
پیشینه دارای افراد برای توانمندسازی پروژه یک SOUVERÄN

شلسویگ- ایالتی نواحی در خصوص به است مهاجرت ی
سازماندهی خود یک ایجاد در مهاجران از ما هولشتاین.

و شغلی ادغام برای پایدار استراتژی یک عنوان به متعهد،
میکنیم. حمایت جامعه در مشارکت

میدهد: ارائه SOUVERÄN آنچه

مربیگری:
و ساختارها ایجاد و سازماندهی خود مسیر در را مهاجران ما
است، کار دنیای در مشارکت بهبود آنها هدف که راهکارهایی
ایگاه پ یک را خود ما میکنیم. همراهی را آنها و کرده حمایت
میدانیم که به مهاجران در مورد روندهای رسمی و مراجعه
برنامههای  در آنها از میدهد، مشاوره مالی تأمین امکانات

های سازمان مشکالت حل برای میکند، پشتیبانی خود
ایگاههای  پ ا ب ارتباط و گردد می حل راه دنبال به مهاجرین

منظم پشتیبانی و هستیم سیار ما آسانتر میکند. را مسئول
خود را در سراسر ایالت ارائه میدهیم.

اطالعاتی: کار و رویدادها آموزش،
مهاجران به ما مراجعه، ایگاه پ عنوان به ما کارکرد بر عالوه
آموزش، طریق از مثال عنوان به میدهیم، انتقال را دانش
گردها، میز رسانی، اطالع رویدادهای آموزشی، کارگاههای

کار. دنیای با مرتبط موسسات از بازدید ا ی شرکتها از بازدید

مندید؟ عالقه ما خدمات به

مراجعه www.souveraen-sh.de به وب سایت ما به آدرس
کنید! استفاده بروشور این در QR کد از است کافی کنید،

مشروع SOUVERÄN هو مشروع تأهيل لفائدة األشخاص ذوي 
أصول مهاجرة، خاصة أولئك المتواجدين في المناطق الريفية لوالية 

شليسفيش هولشتاين. فنحن نقدم الدعم للمهاجرات والمهاجرين 
لوضع تنظيم ذاتي ُملزم كاستراتيجية مستدامة من أجل الندماج المهني 

والمشاركة االجتماعية.

:SOUVERÄN يقدم مشروع

تدريب:
 نحن نقدم المشورة للمهاجرات والمهاجرين ونرافقهم في مسار التنظيم 

الذاتي وإنشاء بنيات واستراتيجيات تهدف إلى تحقيق مشاركة أفضل 
عَتبر مركز اتصال يقدم للمهاجرات والمهاجرين 

ُ
في سوق العمل. حيث ن

المشورة حول اإلجراءات الرسمية وحول إمكانيات التمويل ويدعمهم 
عند تقديم طلبات ويبحث للمعنيين عن حلول ويسهل االتصال 

بالجهات المسؤولة. كما بإمكاننا التنقل لنقدم دعمنا المنتظم في جميع 
الواليات.

تداريب وفعاليات ومساعدة إعالمية:
 باإلضافة إلى وظيفتناكمركز اتصال، نقدم للمهاجرات والمهاجرين 
معارف، وذلك عن طريق تداريب مثال أو ورشات عمل أو فعاليات 

إعالمية أو حلقات نقاش أو جوالت في الشركات أو زيارات للمؤسسات 
ذات صلة بسوق العمل.

هل أنتم مهتمون بعروضنا؟

 يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني www.souveraen-sh.de، استخدموا 
رمز االستجابة السريعة الموجود في هذا المنشور!

ي فاریس , عر�ب

Farsi
Arabisch

Titel

Schrift: 

Titel (K: 70%): 12 pt 

Überschriften: 18 pt.

Projekt Infos (K: 80%): 
1. Absatz:  9,5pt, fett
Rest: 10 pt
ZwÜ fett

SOUVERÄN چیست؟ما هو SOUVERÄN؟

SOUVERÄN is an empowerment project for people with 
migrant backgrounds, especially in the rural regions of 
Schleswig-Holstein. We help migrants establish reliable 
self-organisations as a lasting strategy to promote their 
professional integration and participation in society.

SOUVERÄN offers:

Coaching: 
We provide consulting and support to migrants during 
the self-organisation process and during their work 
towards establishing structures and strategies with 
the aim of improving their participation in the 
professional world. We see ourselves as a contact 
point that advises migrants concerning formal 
procedures and financing options, helps them file 
applications, looks for solutions for the people 
concerned and facilitates initial contact with the 
responsible offices. We are mobile and offer our 
support across the province on a regular basis.

Training sessions, events and informational  
preliminary work: 
In addition to our function as a contact point, we 
convey knowledge to migrants through measures 
such as training sessions, workshops, informational 
events, rounds tables and visits to companies or 
institutions that are relevant to the world of work.

Are you interested in our offers? 

Visit our website at www.souveraen-sh.de. Simply use 
the QR code on this flyer!

SOUVERÄN ist ein Empowerment-Projekt für Menschen 
mit Migrationshintergrund, insbesondere in ländlichen 
Regionen Schleswig-Holsteins. Wir unterstützen Migran-
tinnen und Migranten bei der Etablierung von verbind-
lichen Selbstorganisationen als eine nachhaltige Strategie 
der beruflichen Integration und gesellschaftlichen Teilhabe. 

SOUVERÄN bietet:

Coaching: 
Wir beraten und begleiten Migrantinnen und Migranten 
auf dem Weg zur Selbstorganisation und bei der Errich-
tung von Strukturen und Strategien, die eine bessere 
Teilhabe in der Arbeitswelt zum Ziel haben. Wir betrach-
ten uns als eine Anlaufstelle, die Migrantinnen und 
Migranten zu den formalen Abläufen und Finanzierungs-
möglichkeiten berät, sie bei Antragstellungen unterstützt, 
für Betroffene nach Lösungsansätzen sucht und die 
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen erleichtert. 
Wir sind mobil und bieten unsere regelmäßige Unterstüt-
zung landesweit an. 

Schulungen, Veranstaltungen und informationelle 
Zuarbeit: 
Neben unserer Funktion als Anlaufstelle vermitteln wir 
Migrantinnen und Migranten Wissen, zum Beispiel durch 
Schulungen, Workshops, Informationsveranstaltungen, 
Gesprächsrunden, Betriebsbesichtigungen oder Besuche 
von arbeitsweltrelevanten Institutionen. 

Interesse an unseren Angeboten?

Besuchen Sie unsere Website unter www.souveraen-sh.de, 
benutzen Sie hierfür einfach den QR-Code auf diesem 
Flyer!

Was ist SOUVERÄN?What is SOUVERÄN?




