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ميكن ترتيب موعد االستشارة

 معنا من خالل:

E-Mail: zentrum-ethn-oekonomie@stadtdo.de

Telefon (0231) 50-16170

Weitere Informationen zu uns
 dortmund-nordwaerts.de/zentrum-ethnische-oekonomie

 facebook: @ZEOEDortmund
 Instagram: @zentrum_ethnische_oekonomie

ZENTRUM FÜR ETHNISCHE ÖKONOMIE – ZEÖ
Carl-Holtschneider-Straße 14

44145 Dortmund 

الوصول باستخدام املواصالت العامة:
 B54 / Münsterstraße اعرب .Lortzingstraße إىل محطة U41 استقل

Carl-Holt- وانعطف إىل ممر املشاة إىل Lortzingstraße  يف اتجا ه

scheider-Straße. يقع ZEÖ )املنزل رقم 14( عىل بعد حوايل 100 مرت 

عىل الجانب األمين.

الوصول بالسيارة:
ZEÖ تتوفر أماكن وقوف السيارات يف الفناء الخلفي لـ

 ZEÖ لخريجي املدارس واملهنيني الشباب
 ذوي الخلفية املهاجرة

كيف ميكننا دعمك:
• تأهيل

• البحث عن التدريب املهني

• اجتامعات توجيهية حول اختيار املهنة

• املساعدة يف التطبيقات

• التحضري ملقابالت العمل

Unternehmen.Bilden.Vielfalt (UBV) e.V.

Münsterstraße 30–34
44145 Dortmund

Tel.: 0231-330 16 002
E-Mail: info@ubv-dortmund.de

ubvdortmund.de 

Lortzingstraße

54

Carl-Holtscheider-Str. 14
44145 Dortmund
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االستفادة من مركز االقتصاد 

)ZEÖ( العرقي

أنت ورشكتك - أنت و بداية 

انطالقتك املهنية



من نحن وماذا منثل - فلسفة مركز االقتصاد العرقي

تم إطالق مركز االقتصاد العرقي )ZEÖ( كمرشوع تجريبي من قبل مدينة 

دورمتوند لدعم الرشكات الصغرية ومتناهية الصغر واملؤسسني ورواد 

األعامل باإلضافة إىل تاريك املدارس واملهنيني الشباب من أصول مهاجرة يف 

دورمتوند يف الوصول إىل الحياة االقتصادية والعملية يف املدينة. من املهم 

لرشكاء ZEÖ التعامل مع رواد األعامل وخريجي املدارس من بلدان أخرى 

يف جميع أنحاء دورمتوند بالتفاهم واالحرتام والتسامح واالنفتاح.

• سنتواصل معك باستخدام مهارات لغوية واستشارية الخاصة ونود أن 

نقربك أكرث من عروض الدعم الفردية الخاصة بنا.

 • نحن ملتزمون تجاهك: نصيحتنا مجانية وذات قيمة اقتصادية

 وشخصية لك

بالطبع، ZEÖ متاح لجميع رشكات دورمتوند التي ترغب يف االستفادة من 

إمكانات التعاون ومن التبادل مع الرشكات التي يديرها مهاجرون.

فريق ZEÖ الخاص بك

ZEÖ هو مرشوع فرعي )رقم املرشوع 540( ، بدأ ه "nordwärts" من 
مدينة دورمتوند

nordwaerts-dortmund.de

 رشكاؤنا يف التعاون

ZEÖ ملؤسيس وماليك رشكات االقتصاد العرقي

ما ميكننا القيام به بالنسبة لك:
• فرص متويل صغرية

• تأمني املتخصصني

• املساعدة يف زيارات الدوائر الحكومية )تسجيل األعامل، االمتيازات، 

أنظمة البناء، إلخ.(

• تقديم املشورة والدعم مبا يخص تأسيس املشاريع

• ندوات

• البحث عن مواقع

• اإلحالة إىل مستشارين تدريب من غرفة الصناعة والتجارة أو غرفة 

الحرف

• ورشات تدريبية متخصصة

• نصائح حول كفاءة املدرب

• تنظيم التدريب الداخيل التجريبي

ZEÖ لجميع رواد األعامل يف دورمتوند
ملاذا نشجع التواصل:

• قنوات املعلومات

• فرص التعاون

• التشبيك

• التوسع

• النمو


