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ﭼﯿﺴﺖ؟ )" (Hop-onﮐﺘﺎب "ﻫﺎپ-آن

ﮐﺘﺎب "ﻫﺎپ-آن" ) (Hop-onﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﯾﺎ ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و در ﻣﻮرد ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺳﻮاﻻﺗﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﯾﻢ.
دف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻣﺎ از ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﯾﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی  25ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻣﻮزش
ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺎ  25ﺳﺎل اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﺴﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ روی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ و دارای
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldung)#/media/File:Duldung-Traegervordruck.jpgﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ) (Aufenthaltserlaubnisﻫﺴﺘﻨﺪ.
در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﯽ ﻧﻮع وﯾﺰا و ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻢ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰار اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻮض ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و اﻃﻼﻋﺎت آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟

 :Abbildungآﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟

در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻠﻤﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺎن از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻤﺎم راه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش )ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ( ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک
ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (Ausbildungﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای درک و ﻓﻬﻤﯿﺪن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اول ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن را ﻓﻬﻤﯿﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش آﻟﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ )ﻣﻬﺪﮐﻮدک( ،آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ ای و آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻟﻐﺎت را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﻤﻪ "ﺣﺮﻓﻪ" و "ﭘﯿﺸﻪ" ) (Berufاﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﮐﺎر" و "ﺷﻐﻞ" ) (Arbeitﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎ در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﻣﻨﻈﻮر از ﮐﻠﻤﻪ "ﺣﺮﻓﻪ" ،ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (Ausbildungsberufاﺳﺖ .ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ) (Berufsausbildungاﺳﺖ .ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ "ﮐﺎرآﻣﻮزی" ) (Ausbildungو ﯾﺎ "آﻣﻮزش" ) (Lehreﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر از ﮐﻠﻤﻪ "ﮐﺎرآﻣﻮزی"
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﻣﻮﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و در آﺧﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل را ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ.
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﭘﯿﺸﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ و ﺑﺮای آن ﻣﺪرک درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺧﻮد ،در آﻟﻤﺎن
رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ .از ﺳﺎل  2012ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪه اﺳﺖ .رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ) (Anerkennungﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﮐﺸﻮری ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻟﻤﺎن ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن راه ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک
ﮐﺎرداﻧﯽ در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﭼﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻞ
در آﻟﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮ روی ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد.
در ﮐﻞ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ،و ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و
ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ )ﺗﺌﻮری( و ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﻋﻤﻠﯽ( .ﯾﻦ ﻣﺪرک ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرک اﺗﻤﺎم ﺷﺎﮔﺮدی ،ﻣﺪرک ﻣﻬﺎرت ﮐﺎری ،ﻣﺪرک دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ .اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪرک ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرﺗﯽ را ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪﯾﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ،ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ 4 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارﻧﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﮐﺜﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر اﺟﺎزه دارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺸﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮود.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر دارد.
در وﯾﺪﯾﻮ زﯾﺮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ:
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل دوره اﺳﺘﺎدی ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ(
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ )ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ(.

آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،وارد دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﻬﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺧﺎص دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﻣﻐﺎزه ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻐﺎزه
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Wir gründen in Deutschlandﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر آزاد در آﻟﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ،ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد اﺑﺘﺪا ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ وارد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﮐﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮم؟ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﻗﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺎدی اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻟﺰوﻣﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﻧﻤﯿﺸﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﭼﻪ در آﻟﻤﺎن و ﭼﻪ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﮐﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ؟
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪارس ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  BQ-Portalsﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎره ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ را در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ.
آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻓﺪراﻟﯽ )ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ از  16اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻫﺎﻣﺒﻮرگ و
زاﮐﺴﻮﻧﯽ( .دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه "دوﻟﺖ"( اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ را اداره ﻣﯿﮑﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را
اداره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮد را دارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آﻟﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺗﺒﯿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺟﺪای از آن ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻢ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮردﻫﺎی ﺧﺎص ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻫﺎی ﺧﺎص ،ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ را
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ
در آﻟﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺪارک ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪرک ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را دارد.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک از اﯾﻦ ﻣﺪارس ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺪارس آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ ) (allgemein bildende Schulenﻣﺪارﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ )ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ( ﺧﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮد .از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻠﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ و رﯾﺎﺿﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺪرک دﺑﺴﺘﺎن ) (Hauptschulabschlussﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪارس ،ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  9ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﺎدﮔﯽ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ) (Berufsbildungsreifeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﺪرک دﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪرک آﻣﺎدﮔﯽ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﻣﺪرک ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ) (mittlere Schulabschlussاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  10ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ داده ﻣﯿﺸﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪرک ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ) (Realschulabschlussﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود  11ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ را ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschulreifeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ اﮐﺜﺮا دارای ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺮاﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ ﻣﯿﺘﻮان در
ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از  12ﺗﺎ  13ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ) (Abiturﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
) (Hochschulreifeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در داﻧﺸﮕﺎه ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﯾﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺷﺪ.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،و
ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ،دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ
دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را ﮐﻪ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺪارک ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل آن در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺸﻮد و اﮔﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک
ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد دﻗﺖ ﻣﯿﺸﻮد:
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﯾﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ای را در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﮐﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮم؟

در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ از ﮐﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ) ( Universitätو ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ) (Fachhochschuleﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻨﻬﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ
آورده اﯾﻢ.
ﺗﺤﺼﯿﻼت )در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ،ﺗﺤﺼﯿﻼت آﮐﺎدﻣﯿﮏ اﺳﺖ( ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی درس
ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ .در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،اﮐﺜﺮا ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻋﻠﻮم ﺗﺌﻮری اﺳﺖ .در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺗﺌﻮری ،ﺑﺎ
ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺪرک
ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ،و ﭼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و
ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وارد ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﮐﺜﺮا ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای
ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺧﺎص دارد .اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ) (Auslandsamtو ﯾﺎ
دﻓﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ) (International Officeﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و و ﺑﺠﺰ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص ،ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﻫﺮ ﺗﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اداری داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی
از ﺟﻬﺖ ﺳﻦ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰا وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  studyin.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺳﺎﯾﺖ  Bildungsberatung Garantiefonds Hochschuleﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎوره ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ) (duales Studiumاﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ "دوﮔﺎﻧﻪ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ در دو ﻣﺤﻞ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد:
درس ﻫﺎی ﺗﺌﻮری در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
درس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﮐﺜﺮا در
ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Hochschulkompassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻞ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از  25ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب "ﻫﺎپ-آن" راه ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  25ﺳﺎل اﺳﺖ ،و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری اﻧﺪﮐﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
دارﻧﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﻣﻮﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و در آﺧﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل را ﺑﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ درس ﻫﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ) ،( Berufsabschlussﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ) (Berufsabschlussاﺳﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺲ
از اﺗﻤﺎم دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻋﻼوه ﺑﺮ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﺳﺖ.

 :Abbildungاﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد
دارد

اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ واﻗﻌﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﮐﺜﺮا دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و روش ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ:
در رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ
در رﺷﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ای ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
ز ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
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ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰا وﺟﻮد
دارد .ﺑﺎ ﯾﮏ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ،ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰاﯾﯽ دارﯾﺪ
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ.
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ "آﻣﻮزش" ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ) (Bildungsberatungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻻت ﻓﺮدی ﺷﻤﺎ را ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟

 :Abbildungﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر "ﮐﺎرآﻣﻮزی"( ) (Ausbildungﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
) (Berufsabschlussاﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  400رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد.
ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ) (duale Ausbildungدارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ) (schulische Ausbildungو ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی اداری ) (Beamtenausbildungﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪ ای اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎ در دو ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و درس ﻫﺎی ﺗﺌﻮری را ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ،ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن و
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .ﮔﺎﻫﯽ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ "اﺣﮑﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .در
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ:
ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ
ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش دﯾﺪ
در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﺎص و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
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ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ) (IHKﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی رﺳﺘﻮران داری و ﯾﺎ
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ) (HWKﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺻﻨﺎف زﯾﺎدی
ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺻﻨﻒ آراﯾﺸﮕﺮان وﻇﯿﻔﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺣﺮﻓﻪ آراﯾﺸﮕﺮی اﺳﺖ.
در ﮐﻞ اﺗﺎق ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﮐﺸﺎورزی ،اﺗﺎق ﺣﻘﻮق ﯾﺎ اﺗﺎق ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی .در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق و ﺻﻨﻒ
وﺟﻮد دارد.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﻧﺎم ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل
ارﮔﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﻫﻢ دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻫﻢ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺳﺖ:
رﯾﺎﺿﯽ
آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎد
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﭼﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺟﻮاب ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯿﺘﻮان داد .در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﯾﮏ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻢ؟
ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻤﺎ را از دوره ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد و از ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016

18

ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ) (duale Ausbildungﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ را در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ آن "آﻣﻮزش"
) (Lehreﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ را ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
دروس ﺗﺌﻮری در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ "ﮐﺎرآﻣﻮز" و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ "آزوﺑﯽ" ) (Azubiو ﯾﺎ "ﺷﺎﮔﺮد" ) (Lehrlingﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ازای ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی"
) (Ausbildungsvergütungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﺳﻨﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ در آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ و ﺳﻮﯾﯿﺲ وﺟﻮد دارد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ در ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﯽ ) (Berufsbildungsgesetzآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ دوﻟﺘﯽ آﻣﻮزش ﮐﺎری ) ،(BIBBﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری ،ﻣﺤﺘﻮا و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن
و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺷﮑﻞ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﻮﺗﯿﻮب ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ) (IHKﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  300ﺣﺮﻓﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ آﺷﭙﺰی ،ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺖ .ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Berufenetﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ
ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی دار را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﮐﺎرآﻣﻮزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
اﯾﻦ دوره ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی
را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری
ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  8ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )§ (BBiG 8ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دو ﺳﺎﻟﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮا ﺳﺎده ﺗﺮ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل
ﻓﺮوش ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﺮوش  3ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دوﺳﺎﻟﻪ و ﯾﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ را اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Planet Berufﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرآﻣﻮز در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داردTeilzeit bedeutet weniger .
 .(Stunden am Tag (außer in der Berufsschuleاﯾﻦ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از ﻓﺮزﻧﺪان و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  8ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )§ (BBiG 8ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻬﺎد ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ
اﻃﻼع ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ،در اﯾﻦ ادارات ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎری" )(Chancengleichheit
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
Beim Bayrischen Rundfunk finden Sie ein Video auf Deutsch, wo Erwachsene von ihren Erfahrungen in einer Teilzeitausbildung
.erzählen. Man bekommt auch Informationen zu den Voraussetzungen

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،رﺷﺘﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک دﺑﺴﺘﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺜﻼ در رﺷﺘﻪ ﻫﺘﻠﺪاری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﮐﺜﺮا اﻓﺮادی را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،در رﺷﺘﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﻓﺘﺮ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی .در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎب ﻫﺎدر ﮐﻼس درس رﺷﺘﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ اداری را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ
ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای زﺑﺎن و ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ در
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  75ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 75§) 3ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﯿﭻ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف 132
ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 132§) 3ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺑﮑﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ،ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻻزم
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ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی )(Ausbildungsvergütung
ﺷﻤﺎ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ آن "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی" ) (Ausbildungsvergütungاﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ) (Berufsschuleﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.

ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎری"
) (Berufsausbildungsbeihilfeﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  59ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGBIII 59§) 3ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اداره ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داردMehr Informationen finden Sie auf .
 .der Webseite der Bundesagentur für Arbeitدر اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش
ﮐﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف 132
ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SBG III 132§) 3ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﻨﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
Die Agenturen für Arbeit sind verantwortlich, wenn Sie eine Aufenthaltsgestattung oder Duldung haben. Auf dieser Webseite können
.Sie sich nach einer Agentur für Arbeit in Ihrer Region suchen
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف
 27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB II 27) 2آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را از اداره رﻓﺎه ﺟﻮاﻧﺎن ) (Jugendamtﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و اداره رﻓﺎه ﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی
دوﮔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم داد .آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎزآﻣﻮزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﺎرچ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در اﮐﺜﺮ
اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ausbildungsstellen.de
azubi.de
ﺑﻮرس ﻣﺸﺎﻏﻞ  -اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر )اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(
ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ) (IHKﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺑﻮرس دوره ﻫﺎی اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ )اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ(
ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ) (HWKﻫﺴﺘﻨﺪ:
) Lehrstellen-Radarاﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
دوره "ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود" ) (Einstiegsqualifizierungﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﯾﻦ دوره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﯿﻂ ﮐﺎری و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮارداد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻃﻮل ﻣﺪت دوره ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود ﻣﻌﻤﻮﻻ  6ﺗﺎ  12ﻣﺎه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ دوره ،ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ دوره ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ دوره ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  8ﻗﺎﻧﻮن
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )§ (BBiG 8ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دوره ﻫﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ روش ﮐﺎر دوره ﺻﻼﺣﯿﺖ ورود را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  100ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ) (schulischen Ausbildungوﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎص ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس "ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن"
)" ،(Fachschuleﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ" ) (Berufsfachschuleو ﯾﺎ "آﮐﺎدﻣﯽ ﻓﻨﯽ" ) (Fachakademieﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ از ﮐﻠﻤﻪ "ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ" اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺪارس ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ .از ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺘﻮای درس ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﻣﺪارس آﻣﻮزش
ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ:
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ "ﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ای" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ،در
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ و در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی و دوﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.
Manchmal gibt es spezielle Gesetze in den Bundesländern. Das heißt, manchmal ist ein Abschluss nur in bestimmten Bundesländern ein
.anerkannter Berufsabschluss und nicht überall in Deutschland
در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اﯾﻦ
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  100ﺣﺮﻓﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ )ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﮐﺎردرﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان(
ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ،دﺳﺘﯿﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(
ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ )دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻨﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ ،دﺳﺘﯿﺎر ﻓﻨﯽ در داروﺳﺎزی(
زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ )ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،دﺑﯿﺮ دوزﺑﺎﻧﻪ(
ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  Berufenetﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ را از اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮن ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .در اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻨﻬﺎ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪم اول در آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ اﺳﺖ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی در رﺷﺘﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺪرک اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ،ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ.
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز
در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
وره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد" .ﭘﺎره وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﻨﯿﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل در ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ،در اﯾﻦ ادارات ﺑﺎ ﻧﺎم "ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎری" ) (Chancengleichheitﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
آری .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ .ﻧﻮع اﯾﻦ ﻣﺪارک ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ای دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه اﮐﺜﺮا ﻣﺪرک دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ(
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
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اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ،رﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻬﺪﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی "ﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ای" ) (vollschulische Ausbildungاﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
Man kann meistens keine ausbildungsbegleitenden Hilfen bekommen. Das ist nur möglich, wenn die schulische Ausbildung in einer
.Fachschule und einer Firma stattfindet
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای زﺑﺎن و ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  3ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن )§ (SGB III 75ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد
دارد .اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری.
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی "ﺗﻤﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ای" ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﻧﯿﺴﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ در آن ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ،ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮای ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز،
ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش اﺟﺎزه دارﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ،ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در اﮐﺜﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزش در ﻣﺪارس
ﻓﻨﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )(BAföG
ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪDie finanzielle Hilfe heißt .
 .Schüler-BAföGاﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از
آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪDas Gesetz gilt für .
Studentinnen und Studenten an Hochschulen und in einer schulischen
 .Ausbildungﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮرات و
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد.
Das BAföG in einem Studium muss man zur Hälfte zurückzahlen. Das Schüler-BAföG muss man meistens nicht zurückzahlen. Es ist
aber abhängig von der Art der
Schul
e
.
دﻓﺘﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﺎری در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ و وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻓﺎﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
 .Wenn Sie kein BAföG bekommen können, können Sie selten weiter Geld vom Jobcenter bekommenﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB II 27) 2آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف 81
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
Hinweis: Die Regeln für das Schüler-BAföG und Arbeitslosengeld II (Jobcenter) sind sehr kompliziert. Informieren Sie sich vor der
.Ausbildung - zum Beispiel bei einer Sozialberatung. Mehr Informationen auf Deutsch finden Sie auch auf studis-online

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ \ )§( BAföG 8
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری ) (BAföGاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در آﻟﻤﺎن از  15ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
.Mehr Informationen bekommen Sie bei dem Amt für Ausbildungsförderung oder bei einer Beratungsstelle
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف 81
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را از اداره رﻓﺎه ﺟﻮاﻧﺎن ) (Jugendamtﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و اداره رﻓﺎه ﺟﻮاﻧﺎن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش در ﻣﺪرﺳﻪ .ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رزوﻣﻪ ،ﻋﮑﺲ و ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﺑﺎر
در ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﺎرچ ،و ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  6ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از
ﺷﺮوع دوره درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ " "Bildungsbereichﮔﺰﯾﻨﻪ " "Berufsausbildung/Umschulungرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
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دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد?
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﮐﺂﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungآﻣﻮزش ﻓﻨﯽ

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ) (Nachqualifizierungﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دروس ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺌﻮری را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ
واﺣﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎم اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را "آﻣﻮزش واﺣﺪی ﻓﻨﯽ" ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ "واﺣﺪ" )" ،(Modulﺻﻼﺣﯿﺖ ﺟﺰﺋﯽ" ) (Teilqualifizierungاﺳﺖ.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺎر
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری زﯾﺎد و داﻧﺶ زﯾﺎدی دارﯾﺪ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﺗﻤﺎم واﺣﺪ ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در آﻏﺎز دوره ﭼﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺮﺑﯽ دوره در اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره ،ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺗﺌﻮری را در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ واﺣﺪ ،ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻫﺮ واﺣﺪ ،ﻣﺪرک آن واﺣﺪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش اداﻣﻪ داده و در واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را
ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ دوره "اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" ) (Externenprüfungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ .ﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ
ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  45ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )§ (BBiG 45ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺲ از
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻦ "آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ" و دوره "آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد .در واﻗﻊ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ
وﻟﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎص ﺗﺮ از دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ،از ﺷﺒﮑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺑﺎﯾﺮن ،ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .او ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره در
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮد ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﮐﻼس
ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در رﺷﺘﻪ اﻧﺒﺎرداری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
در وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

Hop-on im Gespräch mit Herrn Cissé

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

32

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص و ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ وﺟﻮد دارد.

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد
اﺳﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .و ﯾﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش اداﻣﻪ داده و در واﺣﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ،و در اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرآﻣﻮز در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد" .ﭘﺎره وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺒﯿﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺂﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ب 1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ
رواداری ) (Duldungﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد .ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ
از واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ
و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ) (ESFﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ را ﻣﯿﭙﺮدازد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﮑﻨﯿﺪ .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر
) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق داده ﻣﯿﺸﻮد.
دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:

 .1ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره را ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ(
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮب
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻠﺘﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ادارات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﯾﮑﯽ از اداره ﻫﺎی ﮐﺎر اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ) (arbeitsuchendﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.
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آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungآﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی

ﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ) (Nachqualifizierungاز واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ( .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ در آﻏﺎز دوره
ﭼﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺮﺑﯽ دوره در اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره،
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از ﺗﺌﻮری را در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ.
ﻋﺒﺎرت "ﺿﻤﻦ ﮐﺎر" در اﺳﻢ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﻣﻮزش ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و درآﻣﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺗﺎن ،در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ دروس ﺗﺌﻮری در ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دروس ﺗﺌﻮری ﺑﺮای
ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
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اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر در
ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﯾﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(sozialversicherungspflichtig
ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ و
ﻫﻢ ﺷﻤﺎ )ﮐﺎرﻣﻨﺪ( و ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ )اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد(.
ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ) (Minijobﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ آزاد ﺟﺰو ﮔﺮوه "ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﮑﻼم ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.

Hop-on im Gespräch mit Herrn Mengesha

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺠﺪد ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
در ﮐﻞ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ اﮐﺜﺮا ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
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در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،زﻣﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻫﺮ
واﺣﺪ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﯿﮕﺬراﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﻟﯽ دو روز را در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ و در ﺑﺎﻗﯽ روزﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﮔﺮ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
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اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
آری .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ،ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﻃﻮل اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪت زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد .ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از واﺣﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Duldungدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در اﯾﻦ ﻧﻮع دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻃﯽ دوران آﻣﻮزش ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و دارای
ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:

 .1ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره را ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دوره ﻫﺎی داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.
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 .3ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر
اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  WeGebAUﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .4ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر

در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪرت اﻣﮑﺎن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:

42

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دارﯾﺪ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ آﻣﻮزش ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺗﺎن ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ دروس ﺗﺌﻮری در ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ دروس ﺗﺌﻮری ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺷﺪن در اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ.
.In diesem Video berichten Erwachsene, die eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher machen

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی از ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم دادن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
زﻣﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻮازی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس ﻫﺎ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل دو روز از ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻼس درس ،و ﺳﻪ روز ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ
ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﯾﺎ در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز
دارم؟
آری .ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
)ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( و ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎد ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺸﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارم؟
43

ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

اﮐﺜﺮا ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از
ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﺎری در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻐﻠﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
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ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ؟
در اﯾﻦ ﻧﻮع دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
دوره ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﻣﯿﭙﺮدازد.
وﻗﺘﯽ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ دارد ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ در ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ:

 .1ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره را ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

 .2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دوره ﻫﺎی داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.

 .3ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر
اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد .در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  WeGebAUﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺖ آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .4ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
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ﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ
ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در  6اﯾﺎﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.12.2016
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungآﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی

اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ) (Externenprüfungﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورﯾﺪ.
ﻣﺤﺘﻮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  45ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ )§ (BBiG 45ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر در ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﯾﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای دارد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای  3ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺎﯾﺪ  4.5ﺳﺎل
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری داﺷﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ آن ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ" .ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ" ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن را دارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﻋﻨﻮان دوره از ﮐﻼس ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ در ﻧﺰد ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دروس ﺗﺌﻮری اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺎده ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دروس ﺗﺌﻮری زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ اﻣﺘﺤﺎن آن ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎن از ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺷﻐﻞ ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ) (BiBBﯾﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
ﺑﯿﻦ "آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ" ) (nachqualifizierungو دوره "آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد .دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ ،و آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻤﺘﺮی دارﻧﺪ .در واﻗﻊ
آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻟﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎص ﺗﺮ از دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دروه آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ از ﺷﺒﮑﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺑﺎﯾﺮن ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در دوره آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺷﻐﻞ
ﻫﺎی ﺑﺮﻗﮑﺎری ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ،ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻬﺪﮐﻮدک و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺣﺮﻓﻪ ای دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﯾﻦ دوره را ﮔﺬراﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد.
در دوره ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد دارد.

دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
ﻃﻮل ﻣﺪت اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارد.
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ در
ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
"ﺗﻤﺎم وﻗﺖ" ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ" .ﭘﺎره وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
روز ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد
دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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آﯾﺎ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز
دارم؟
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز
دارم؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد دروس ﺗﺌﻮری ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﺤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﻧﺪارﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ:

49

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش اﺟﺎزه دارﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﮑﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره آﻣﺎدﮔﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ در
آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ
دوره آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  WeGebAUﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ) (ESFﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد،
ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ) (ESFﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ .اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﯾﻦ
ادارات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ) (ESFﮔﺎﻫﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ دوره ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آن اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر را ﻣﯿﭙﺮدازد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ) (Nachqualifizierungﺑﺮﮔﺰار وﺟﻮد دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﺑﻪ "اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" )" ،(Externenprüfungاﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای" )(Nichtschülerprüfung
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ.
ﻣﻘﺮرات اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از اوﻗﺎت ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( ﻻزم اﺳﺖ .و/ﯾﺎ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ) (Berufsabschlussدر رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺪرک ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد.
در ﮐﻞ ،ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ دروس ﺗﺌﻮری ﻻزم ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای آﻣﺎده ﺑﺸﻮﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد .زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
دروس ﺗﺌﻮری زﯾﺎدی را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام درس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﯾﮕﺮ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر
ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺗﺌﻮری ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در آﺧﺮ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ در آﺧﺮ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎل از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد در دوره آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ،ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻢ درﺑﺎره ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد؟
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﺪادی از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.
در ﮐﻞ دوره ﻫﺎی ﮐﻢ و ﻣﺤﺪودی ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﻐﻞ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد.

دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
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ﻃﻮل ﻣﺪت اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ،زﻣﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارد .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی دروس ﺗﺌﻮری را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ" .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ" ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
از دوره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺎره وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ" .ﭘﺎره وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ
وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
آری .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻻزم اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ )ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ( و ﻧﯿﺰ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎﺑﻘﻪ زﯾﺎد ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﺸﻮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
اﮐﺜﺮا ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ
ﺧﻮب و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻘﺪار زﯾﺎد دروس ﺗﺌﻮری را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن
آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﻣﺎ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ
ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .وﻟﯽ دو ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .1داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ،داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ.

-2ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻃﻮل دوره
ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش اﺟﺎزه دارﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ.
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره آﻣﺎدﮔﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ در آﻟﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
دوره ﻫﺎی داﻧﺶ اﻓﺰاﯾﯽ را ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دوره آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ.
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  WeGebAUﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ) (arbeitsuchendﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ادارات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ

55

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻏﯿﺮﻣﺪرﺳﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد?
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungﺑﺎزآﻣﻮزی

ﺑﺎزآﻣﻮزی ) (Umschulungدوره ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:
وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮد
وﻗﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی در واﻗﻊ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارﻧﺪ ،و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی
ﻓﺮاﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ و ﺑﺎ روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ دروس ﺟﺪﯾﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد .در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد?
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﻪ در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و ﭼﻪ در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ وﺟﻮد دارد.
وﻟﯽ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دوره وﺟﻮد دارد.
ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی در رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد.

دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی در آن ﺣﺮﻓﻪ دارد .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی دو ﺳﻮم ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ  3ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻨﻬﺎ  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﻃﻮل دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوره
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ  3ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ  3ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  7اﻟﯽ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮز در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد" .ﭘﺎره وﻗﺖ" ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در روز ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ )(ESF
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺒﯿﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رﺷﺘﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ
داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺧﺎص ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ب 1داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ،ﺑﺮﺧﻼف دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ،ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس
ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (DeuFöVاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺑﺎآﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﻮل
دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﮕﯿﺮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ :آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر در ﭘﺎراﮔﺮاف 60آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (60a AufenthGﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش اﺟﺎزه دارﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ دوره ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد:

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ(
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻃﻮل اﯾﻦ
دوره ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻠﺘﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻃﻮل دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮔﺎﻫﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی از ﻃﺮف دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ ) (ESFﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﺎﻫﯽ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ) (arbeitsuchendﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ادارات
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻠﺘﺎن
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
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در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری
از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﺷﻤﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد .ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻼس ﻫﺎ در
ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ " "Bildungsbereichﮔﺰﯾﻨﻪ " "Berufsausbildung/Umschulungرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ?
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم .آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 :Abbildungﺑﺎزآﻣﻮزی

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ) (betriebliche Umschulungﻧﻮﻋﯽ از ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ،
ﺷﻤﺎ در دو ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺒﻨﺪﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،درآﻣﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی" ) (Ausbildungsvergütungاﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ دروس ﺗﺌﻮری را در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ،دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .دﻻﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
آﻏﺎز ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﺷﺪ:
وﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ
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وﻗﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮد
وﻗﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن دوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ دوره آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎل اول ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﺮوع ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آﻏﺎز آن
از ﺳﺎل دوم ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
Auf der Webseite der Agentur für Arbeit findet man aktuell keine Informationen. Auf der Webseite des Jobcenters München findet man
.die wichtigsten Informationen auf Deutsch

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ در رﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ؟
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ) (dualer Ausbildungدارﻧﺪ ،ﻃﻮل ﮐﻞ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ دو ﺳﻮم ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ  3ﺳﺎل
ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﯾﮏ دوره ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺮای دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺒﯿﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
از ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک را در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ آن رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ،دروس ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﺑﺘﺪا در ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺪرک دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻣﺪرک راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ،
دوره ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاﺳﺖ .در ﺻﻮرت
داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﻣﯿﺘﻮان ﺣﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﺒﺮاﻧﯽ دوره ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ دوره ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
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در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ و
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﮐﻼس درس ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺎدی را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی دروس ﺗﺌﻮری را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی
Wenn man gute Deutschkenntnisse hat, aber noch weitere Hilfe braucht, kann man vielleicht umschulungsbegleitende Hilfen
.bekommen. Die Regeln stehen im Sozialgesetzbuch (§ 131 a SGB III). Umschulungsbegleitende Hilfen sind kein Deutschkurs
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای دروس ﺗﺌﻮری و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﺐ ﻫﺎ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارﻧﺪ.
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

(Berufsbezogener Deutschkurs (DeuFöV
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  2017اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
.(Die Kurse gehören zum neuen Programm vom BAMF (DeuFöV
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ داﻧﺶ زﺑﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1را دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ؟
آری .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره ﺑﺎآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎر دارﯾﺪ.
In Ihren Papieren (Aufenthaltsgestattung oder Duldung) steht meistens der Satz „Beschäftigung nur mit Erlaubnis der
.“Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungدارم.
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
.(Das Integrationsgesetz hat eine neue Regel eingeführt. Die Regel steht im Aufenthaltsgesetz (§60a AufenthG
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
"ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت آﻣﻮزش اﺟﺎزه دارﯾﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ از "ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ در دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق "ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی" )(Ausbildungsvergütung
اﺳﺖ .ﻣﯿﺰان ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻼس ﻫﺎ در ﯾﮏ
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ از اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪDie Regeln für eine Finanzierung stehen im .
 .(Sozialgesetzbuch (§81 SGB IIIوﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮل ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ادارات ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﮔﺮ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪDie Regeln für eine Finanzierung stehen im .
 .(Sozialgesetzbuch (§81 SGB IIIوﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ
ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در ﺣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮم؟
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزآﻣﻮزی
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ﺷﻐﻠﯽ اﻧﺠﺎم داد .آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺎرآﻣﻮزی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﻬﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه دارﯾﺪ.
ﯾﮏ دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﺎرچ ،و ﯾﮏ
ﺑﺎر در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ .ر اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ دوﮔﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ:
ausbildungsstellen.de
azubi.de
ﺑﻮرس ﻣﺸﺎﻏﻞ  -اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎر )اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ(
:Ausbildungsberufe mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) als zuständige Stelle
ﺑﻮرس دوره ﻫﺎی اﺗﺎق ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ )اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ(
:Ausbildungsberufe mit der Handwerkskammer (HWK) als zuständige Stelle
) Lehrstellen-Radarاﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ(
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﮕﺮدﯾﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،دوره ﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺷﻐﻠﯽ را ﻧﯿﺰ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن و رﺳﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن و رﺳﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ام را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ام ،وﻟﯽ ﻣﺪرک آن را در آﻟﻤﺎن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام .ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪارﮐﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﻪ از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدﻟﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و
ﻣﻌﺎدل ﺷﻮد.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪارک زﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
ﻣﺪارک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ و ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺪارک ﮐﺎری
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ(
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد رﺳﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
) (reglementierte Berufeﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎره ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪارک آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارک داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ دارای زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ،
روﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ام را از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ
ام .ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﮐﺸﻮری ﻏﯿﺮ از آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ،در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﻌﺎدل آن در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد:
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﯾﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ.
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  anabinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ " "Suche nach anderen Stellenﮔﺰﯾﻨﻪ
" "Zeugnisanerkennung Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschlussرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ در ﻣﻮرد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪه ام ،وﻟﯽ ﻣﺪرک آن را در آﻟﻤﺎن
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ام .ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .از ﺳﺎل  2012ﻣﯿﻼدی ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﺳﻤﯿﺖ
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ ارزی ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ" ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
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ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺟﻊ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در آﻟﻤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و
ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻬﺎرت ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک
"اﺛﺒﺎت ﻫﻢ ارزی" ) (Gleichwertigkeitsfeststellungاﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Anerkennung in Deutschlandاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای-ﮐﻮ ) (Förderprogramm IQاﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ,
آﯾﺎ در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد؟
آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دادن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ,
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ/ﻣﻮﺳﺴﻪ ای ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﻓﻨﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﻦ اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آی ﮐﯿﻮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری،
ﭘﺸﺘﻮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﺧﻮد روﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ Anerkennung in Deutschland
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد
دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﻣﮑﺎن و ﻣﺤﺪوده ی
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ,ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻤﺎران و ﯾﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ار ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ) (reglementierte Berufeﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
Alle reglementierten Berufe in Deutschland kann man auf dieser Webseite finden.
.Die Webseite ist auf Deutsch, Englisch und Französisch
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻞ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
زﯾﺮا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Anerkennung in Deutschlandاﻓﺮاد از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارﮐﺸﺎن ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﻣﺘﻦ ﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﺧﻮد روﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،از
آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮای
ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﺪارﮐﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ار ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪرک زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آی ﮐﯿﻮ ) (Förderprogramm IQﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺸﻮد.

ﻣﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (Aufenthaltsgestattungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از
ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارم ،آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪارﮐﻢ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻢ؟
آری ،اﻣﺎ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد.

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد؟
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﺧﻮد روﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪﺧﻮرده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،روﻧﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل
و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری
اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" در اﯾﻦ اداره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ:
ﺑﯿﺶ از  3ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ
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ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
) (Ausländerbehördeﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن دارﯾﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آی ﮐﯿﻮ ) (Förderprogramm IQﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﻣﯿﭙﺮدازد.
.Hier finden Sie Informationen auf Deutsch für Baden-Württemberg, Berlin und Hamburg
از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری،
ﭘﺸﺘﻮ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آی ﮐﯿﻮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.12.2016
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ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .1دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎزه واردان
 .2ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
 .3ﮐﻼس ﻫﺎی اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
 .4ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ

 :Abbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،دوره
ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
آﻗﺎی اﺣﻤﺪی  28ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای را ﻧﮕﺬراﻧﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارد .او در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻧﺼﺎب ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﮔﺮد
و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر اﺟﺎزه دارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﻘﻮق اﯾﻦ دﺳﺘﻪ
اﻓﺮاد اﮐﺜﺮا ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ.
آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﺸﺎور ﻣﯿﺮود .او از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را آﻣﺎده اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره دﯾﮕﺮ ،رزوﻣﻪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .در رزوﻣﻪ آﻗﺎی اﺣﻤﺪی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان او در رزوﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ او در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Berufenetﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد در آﻟﻤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻧﺠﺎری و ﯾﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ در
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن از ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ از ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺟﻨﺲ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و رﺳﯿﺪ ﺟﻨﺲ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ.
اﮔﺮ ﻣﺜﺎل ﻧﺠﺎری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎز آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ:
ﮐﺎر ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن
ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﮐﺘﺒﯽ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ او از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  berufe.tvوﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ.
او ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ در ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺼﺐ
ﻣﺒﻠﻤﺎن دارد .او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﻠﻤﺎن را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﭽﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪی دﭼﺎر ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮای او ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ او آدرس ﯾﮏ دوره
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ دوره  8ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .در ﺣﯿﻦ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،آﻗﺎی اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزد و ﺣﺘﯽ
در ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری
اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﻮاﻻت ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺸﺎوران ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﯾﮏ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻢ؟
ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺎری ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺎزه وارد ﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ:
دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎزه واردان
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دوره ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺎری
ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ

 .1دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎزه واردان
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در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﻫﺎ ) (Newcomersوﺟﻮد دارد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFاﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف "ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ" ) (ESFو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (BMASﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮای
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ .ﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) ،(Aufenthaltsgestattungﯾﺎ
اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Aufenthaltserlaubnisدارﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺎری ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ:
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.
ر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

 .2ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ:
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی در اﯾﺮان در ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ .او در آﻟﻤﺎن اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب
ﺳﻨﺘﺮ( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﻋﻼﻗﻪ دارد ﮐﻪ در ﺷﻐﻞ ﻫﺘﻠﺪاری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ او در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در واﻗﻌﯿﺖ و ﻋﻤﻞ در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،او از ﻃﺮف رﯾﺎﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﻋﻮت ﻣﯿﺸﻮد .در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺘﻞ از ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﺴﻌﻮدی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری او و دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺘﻞ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی او
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﺧﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ،او ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری
آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ در ﺷﻐﻞ ﻫﺘﻞ داری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد.
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر اﺳﺖ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Firma und ein Praktikum zu suchen. Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Wie finde ich
?Arbeit
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) (Duldungدارﯾﺪ؟
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در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل ) (Beschäftigungserlaubnisو ﯾﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر )(Arbeitserlaubnis
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات زﯾﺎد ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
In Ihren Papieren (Aufenthaltsgestattung oder Duldung) steht meistens der Satz „Beschäftigung nur mit Erlaubnis der
.“Ausländerbehörde
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع" ) (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetدرج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﮐﻼس ﻫﺎی اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی
ﺷﻐﻠﯽ
دوره ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺗﺎزه واردان ﻧﯿﺰ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد داردEin Beispiel ist der .
 .(Kurs „Perspektiven für Flüchtlinge“ (PERFدر اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
درﺑﺎره ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻟﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ.
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪDie .
.(Regeln stehen im Sozialgesetzbuch (§45 SGB III

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اداره ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ:
seit mindestens 3 Monaten in Deutschland leben (Eine Ausnahme ist möglich bei bestimmten Ländern.) und
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
) (Ausländerbehördeﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن دارﯾﺪ.
In Ihren Papieren (Aufenthaltsgestattung oder Duldung) steht meistens der Satz „Beschäftigung nur mit Erlaubnis der
 .“Ausländerbehördeاﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ")(Beschäftigung nicht gestattet
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 .4ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ) (Bildungsberatungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در آﻟﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی از ﮐﻼس ﻫﺎ و دوره ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻼس و دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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?Wo finde ich Informationen zu Berufen
?Was ist mir wichtig bei einem Beruf und einer Arbeitsstelle
ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻢ؟
ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؟
ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
?Sie möchten persönlich über Ihre Ideen und Fragen sprechen
?Sie haben keinen Computer
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.In Deutschland gibt es aktuell mehr als 400 Ausbildungsberufe und mehr als 14.000 Studiengänge
.Wir konzentrieren uns hier auf Ausbildungsberufe
.Es ist manchmal schwer, einen Beruf zu finden, der zu den eigenen beruflichen Erfahrungen oder zu den eigenen Zielen passt
.Man kann eine Entscheidung treffen, wenn man sich Fragen stellt
.Wir stellen einige Fragen als Ideen vor. Es gibt natürlich viele mehr
Wenn Sie alleine keine Antwort finden, kann Ihnen eine berufliche Orientierung helfen. Im Kapitel Was ist Berufliche Orientierung?
.finden Sie einige Angebote für Newcomers und Informationen zum Thema Praktikum
.Im Kapitel Wo finde ich Beratungsangebote und Projekte? finden Sie eine Liste mit Beratungsangeboten in den Bundesländern

?Was ist mir wichtig bei einem Beruf und einer Arbeitsstelle
?Arbeite ich gerne alleine oder mit anderen Menschen
?Arbeite ich lieber mit Menschen oder mit Dingen
?Möchte ich in einer Führungsposition arbeiten

ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
?Welche Fächer haben mir besonders Spaß gemacht in der Schule? -Welche Qualifikationen und Zeugnisse habe ich
?In welchem Beruf habe ich schon Erfahrungen gesammelt

در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻢ؟
?Kann ich gut organisieren
?Kann ich technische Systeme schnell verstehen

ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
?Möchte ich in einer kleinen oder in einer großen Firma arbeiten
?Möchte ich an einem Ort arbeiten oder an verschiedenen Orten
?Brauche ich feste Arbeitszeiten oder kann ich flexibel sein

ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؟
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Auch Menschen, die schon lange in Deutschland leben, kennen nicht alle Berufe. Meistens kennt man Berufe, die man jeden Tag sehen
kann oder die eine lange Tradition haben. Zum Beispiel: Verkäuferin und Verkäufer, Köchin und Koch oder Malerin und Maler. Aber es
gibt auch Berufe wie Industriekaufmann und Industriekauffrau, Elektroanlagenmonteurin und Elektroanlagenmonteur oder
.Mechatronikerin und Mechatroniker für Kältetechnik
.Es gibt viele Webseiten, wo man Informationen zu Ausbildungsberufen und beruflichen Tätigkeiten findet
Tipp: Oft findet man sehr viele Informationen auf den Webseiten. Die meisten Webseiten orientieren sich an der Perspektive von
Jugendlichen. Oft konzentrieren sich die Webseiten auf Ausbildung und die Inhalte einer Ausbildung. Für die spätere Arbeit ist es aber
auch wichtig, wo man arbeitet. Wenn zwei Personen dieselbe Ausbildung machen, aber in verschiedenen Firmen arbeiten, können sie
.andere Aufgaben haben
:Es kann helfen, wenn man auf den Webseiten nach konkreten Informationen sucht, zum Beispiel
?Was lernt man in der Ausbildung
?Welche Aufgaben hat man, wenn man in dem Beruf arbeitet
?Welche Kompetenzen und Kenntnisse braucht man für die Arbeit in diesem Beruf
?Welche Berufe sind ähnlich
Eine Webseite, wo man alleine testen kann, welche Berufe vielleicht zu den eigenen Interessen passen, ist die Kompetenzbilanz. Man
.kann dort Ideen sammeln, die man zum Beispiel in einer persönlichen Beratung besprechen kann. Man muss sich registrieren
.اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Wenn man noch nicht genau weiß, welchen Beruf man sucht, kann man auch auf der Webseite von beerobi suchen. Dort findet man eine
Zusammenfassung von Berufen zu bestimmten Bereichen, zum Beispiel Handel oder Computer: Zu jedem Beruf gibt es eine eigene
Webseite. Dort findet man Informationen zur Arbeit und Ausbildung. Man kann sich auch einen Tag bei der Arbeit ansehen, zum
. اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.Beispiel als Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Bei der Sendung "Ich mach's" vom Bayrischen Rundfunk kann man sich viele Berufe in Videos ansehen. In den Videos geht es nicht
immer um Ausbildung, sondern auch um die Jobs, die man mit einer Ausbildung machen kann. Das bedeutet, viele Videos sind über
 اﯾﻦ.Erwachsene. Manche Informationen über die Ausbildung sind speziell für das Bundesland Bayern
.وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Berufenet ist eine Datenbank der Bundesagentur für Arbeit. Dort findet man alle Informationen über Berufe, Studium und
Weiterbildung. Wir haben den Filter auf Ausbildung eingestellt. Das bedeutet, man sieht mit dem Link nur Ausbildungsberufe und keine
Es gibt . اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.Studiengänge
.immer Fotos oder Videos zu den einzelnen Berufen. Die Videos sind manchmal auf Englisch
Auf der Webseite berufe.tv findet man auch die Videos zu Berufen von berufenet und nur wenig Text. Die Videos sind auf Deutsch und
.manchmal auch auf Englisch
Auf der Webseite azubi findet man auch Informationen zu Berufen, aber keine Videos. Man kann auch einen kurzen Test machen. Am
Ende muss man auswählen, welchen Schulabschluss man hat. Auf der Webseite kann man wählen zwischen Hauptschule (nach 9 Jahren
Schule in Deutschland), Realschule (nach 10 Jahren Schule in Deutschland) und (Fach)Abitur (nach 12 oder 13 Jahren Schule in
Deutschland). Man kann auch auswählen, wie man angesprochen werden möchte: neutral, als Frau oder als Mann. Als Ergebnis
bekommt man eine Liste mit freien Ausbildungsplätzen in bestimmten Berufen. Wenn man ein Fachabitur oder Abitur hat, bekommt
.man auch Vorschläge für ein duales Studium. Unter „Was macht man in diesem Beruf?“ bekommt man mehr Informationen
.اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.Es gibt auch Webseiten für spezielle Berufe
Auf der Webseite Ausbildung Metall- und Elektroindustrie findet man Informationen und Videos über 30 Berufe im Bereich Metall und
Elektronik. In diesem Bereich gibt es auch kaufmännische Berufe zum Beispiel IT-Systemkauffrau und Systemkaufmann. Es gibt auch
 اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ.einige Tests für Tätigkeiten in einigen Berufen
.ﺑﺎﺷﺪ
Auf der Webseite Autoberufe findet man Informationen und Videos über 8 Berufe, in denen man mit Autos arbeitet. Unter dem Kapitel
„Für Azubis“ findet man Informationen zur Ausbildung und der Prüfung. Außerdem gibt es auf der Webseite einen kurzen Test zu den
. اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.Berufen
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Tipp: Es gibt einige Berufe mit speziellen Regeln für die Ausbildung. Bei Berufen mit schulischer Ausbildung haben die Bundesländer
.oft ähnliche, aber manchmal auch besondere Regeln. Ein Beruf mit schulischer Ausbildung ist zum Beispiel Erzieherin und Erzieher
Ein anderes Beispiel für Ausbildungen mit speziellen Regeln sind die Ausbildungen in Behörden, zum Beispiel zur Polizistin oder zum
.Polizisten. Dort gibt es Regeln zur Staatsangehörigkeit
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Polizistin und Polizist zu werden. Die Bundespolizei ist zum Beispiel für Deutschland insgesamt
verantwortlich. Auf der Webseite Komm zur Bundespolizei findet man alle Informationen über die Berufe und die notwendigen
In jedem Bundesland . اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.Voraussetzungen
gibt es auch eine eigene Landespolizei. Die Ausbildung bei der Landespolizei regelt jedes Bundesland selbst. Auf dieser Webseite findet
man Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten und das Beratungsangebot bei der Polizei Berlin. Auf dieser Webseite findet
 اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ.man alle Informationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen
.ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
.Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Wie in jedem Land ist es abhängig von vielen Faktoren
Die Bundesagentur für Arbeit analysiert regelmäßig den deutschen Arbeitsmarkt. Auf Basis der Analyse entscheidet sie zweimal im
Jahr, in welchen Berufen und in welchen Regionen viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden und wenige Personen die
gesuchte Qualifikation haben. Die Bundesagentur für Arbeit unterscheidet bei der Qualifikation zwischen Fachkraft (Berufsabschluss),
Spezialist (Meisterin und Meister) und Experte (Studienabschluss). Diese Berufe findet man auf der Webseite der Bundesagentur für
Aus der Analyse entsteht auch die . اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.Arbeit
.Positivliste
.Jedes Jahr analysieren die verschiedenen Agenturen für Arbeit zusammen mit anderen Institutionen auch den regionalen Arbeitsmarkt
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را
Diese Kurse findet man in der .دارد
."Bildungszielplanung". Ein Beispiel für Berlin findet man hier
Es gibt Berufe, wo aktuell viele Personen mit einem Berufsabschluss oder Studienabschluss gesucht werden und es wenige Personen
.mit diesen Qualifikationen gibt. Das sind vor allem Berufe in den Bereichen Technik, IT und Gesundheit und Pflege
Zwei Bereiche, in dem viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem Berufsabschluss gesucht werden, sind Sanitär, Heizung und
Klimatechnik und Mechatronik. Es gibt wenige Personen, die einen Berufsabschluss in diesem Bereich haben. Das bedeutet, dass man
.gute Chancen hat, mit einem Berufsabschluss Arbeit zu finden
Auf der Webseite Make it in Germany findet man Informationen über 5 Berufe, in denen Firmen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
.oder Azubis suchen. Die Informationen sind auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch
.Auch bei aubi findet man Informationen zu den Berufen mit guten Chancen. Die Webseite ist auf Deutsch
.Tipp: Es gibt in Deutschland oft Unterschiede zwischen den Regionen, zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit oder bei dem Gehalt
Außerdem gibt es nicht automatisch einen Zusammenhang zwischen der Chance, eine Arbeit zu finden und dem Gehalt. Auch, wenn
.viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht werden, verdient man in dem Beruf nicht immer viel Geld
Es gibt verschiedene Webseiten, die Informationen zum Gehalt in einer Ausbildung oder einem Beruf geben. Oft kann man diese
.Informationen entweder für ganz Deutschland, für Ostdeutschland und Westdeutschland oder für die Bundesländer bekommen
Auf der Webseite azubi.de findet man Informationen zu Ausbildungsberufen, die sehr beliebt sind, mit denen man gute Chancen in der
 اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ.Zukunft hat und wo man in der Ausbildung schon viel Geld verdient
.ﺑﺎﺷﺪ
Auf der Webseite Lohnspiegel findet man Informationen zu speziellen Berufen und wichtigen Faktoren wie die Arbeitszeit, die
Berufserfahrung oder das Geschlecht. Die Informationen sind nicht immer aktuell. Hier kann man auch einen kurzen Fragebogen
ausfüllen. Man kann sehen, wie viel man in einem Beruf verdienen kann. Das Ergebnis basiert auf Informationen von Personen, die in
. اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.den Berufen arbeiten
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In einem Artikel bei bewerbung.com findet man Gründe, warum es Unterschiede beim Gehalt zwischen Berufen gibt. Der Artikel ist auf
.Deutsch
Auf der Webseite Berufsentwicklungsnavigator (BEN) kann man nach einem Beruf suchen und sehen, wie viele Bewerberinnen und
Bewerber es in einer Stadt in einem Beruf für eine Arbeitsstelle gibt. Klicken Sie auf „wieder einsteigen“ und geben Sie einen Beruf
.(zum Beispiel Dolmetscherin oder Dolmetscher) und eine Stadt ein
Tipp: Ein Arbeitsmarkt kann sich verändern. Auch Ausbildung, Studium und Berufe verändern sich. In vielen Berufen ist es für die
.Zukunft wichtig, dass man Weiterbildungen macht

?Sie möchten persönlich über Ihre Ideen und Fragen sprechen
.Im Kapitel Wo finde ich Beratungsangebote und Projekte? finden Sie Beratungsangebote in Ihrem Bundesland

?Sie haben keinen Computer
In jeder Stadt oder Region gibt es Institutionen, die kostenlos einen Computer für die Suche nach einer Arbeit, einem Beruf oder einer
.Ausbildung
Die Agenturen für Arbeit haben zum Beispiel ein Berufsinformationszentrum (BiZ). Man kann im nach Ausbildungsplätzen, Kursen
oder Arbeitsplätzen suchen. Man kann auch Bewerbungen schreiben und ausdrucken. Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit
 اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ.gibt es eine Liste mit den Adressen des BiZ
.ﺑﺎﺷﺪ
Auch in vielen Bibliotheken kann man kostenlos die Computer für eine bestimmte Zeit benutzen. Manchmal muss man sich vorher bei
.der Bibliothek anmelden
 اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ.Im Bibliotheksportal findet man alle Bibliotheken in Deutschland
.ﺑﺎﺷﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
?Was ist Berufliche Orientierung
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
[Stand: [28.04.2017
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ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
 .1ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ) ( Bildungsberatungو ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )(Nachqualifizierung
ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن
ﺑﺎدن وورﺗﻤﺒﺮگ
ﺑﺎﯾﺮن
ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﺑﺮﻣﻦ
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﻫﺴﻦ
ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن
ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ
ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ
راﯾﻨﻼﻧﺪ-ﻓﺎﻟﺘﺰ
زارﻟﻨﺪ
زاﮐﺴﻦ
زاﮐﺴﻦ-آﻧﻬﺎﻟﺖ
اﺷﻠﺴﻮﯾﮓ-ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ
ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ
 .2ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
 .3ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ  /ﻣﺸﺎوره در روﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

 :Abbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
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ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 .1ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ) ( Bildungsberatungو ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای آﻣﻮزش
ﻓﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )(Nachqualifizierung
ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ) (Bildungsberatungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺸﺎور ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ:
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻣﺜﻼ ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﻼس ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ(
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ
در آﻟﻤﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری زﯾﺎدی از ﮐﻼس ﻫﺎ و دوره ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد:
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻼس و دوره ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎﻧﻮان و ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری در ﻣﻮرد آن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت
ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﻨﺪ.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب
اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪارک ،ﮐﺎر ﻣﺸﺎوره و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر
راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺧﺎص ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ wefugeeﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ در ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ .در
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش آورده ﺷﺪه اﻧﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد ،و
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎل در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ آﻟﻤﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از اﻃﻼﻋﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ "Berufliche
) "Weiterbildungآﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ( را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ آدرس ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
ﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻐﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻬﺎد ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ،
اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ) (IHKو ﯾﺎ اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ) (HWKﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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اﮔﺮ از دوره ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ Kursnet
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( ﮐﺎر ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده ،و دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان وﺟﻮد دارد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﻣﺎدران ﺑﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت  -ﻗﻮی در ﮐﺎر" )Stark im
 (Beruf. Mütter mit Migrationshintergrund steigen einﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای
ﻣﺎدران اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن و ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل  2018ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.

ﺑﺎدن وورﺗﻤﺒﺮگ
در ﺳﺎﯾﺖ  Weiterbildung in Baden-Württembergﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﺳﺎﯾﺖ  Chat zur Weiterbildungsberatungﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران را دارﯾﺪ .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺮن
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Bildungsportal Bayernﺑﻪ زودی ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﯿﺦ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ.
In anderen Städten bieten die Volkshochschulen oft Bildungsberatung
.an
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Integreatاﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ
دارد.
Bei der Handwerkskammer in Bayreuth und dem Projekt Individuelle Nach- und Anpassungsqualifizierung kann man Informationen
.zur Nachqualifizierung in Handwerksberufen bekommen

ﺑﺮﻟﯿﻦ
در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ ) (Willkommenszentrumﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ  Mobile Bildungsberatungﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺎزه واردان وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  Bildungsberatung Berlinاﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺸﺎوره در ﺑﺮﻟﯿﻦ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  Projekt EMSAاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.

ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  Weiterbildung Brandenburgﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در ﭘﻮﺗﺴﺪام ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  Weiterbildungsdatenbank Berlinﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭼﻪ ﻧﻮع دوره و ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ )ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و  .(...اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻣﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  bremen.deﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﻣﻦ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ
") "Berufliche Weiterbildungآﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ( را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی( و ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج ﻣﺪرﺳﻪ
) (Externenprüfungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  Projekt NQEﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Hamburg aktivﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از اﻃﻼﻋﺎت آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ
" "Beruf – Weiterbildung – Umschulung – Ausbildungو ﯾﺎ
" "Zukunftsstarterرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
Die Webseite Vernetzung Migration sammelt alle Angebote der Beratung und Qualifizierung für erwachsene Migrantinnen und
.Migranten. Die Webseite ist auf Deutsch und Englisch
در ﺳﺎﯾﺖ  .W.I.Rﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد .ﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
Wenn Sie sich über Nachqualifizierung oder die Vorbereitung auf die Externenprüfung informieren wollen, können Sie sich beim
.Projekt des Elbcampus Mission Zukunft informieren

ﻫﺴﻦ
.Auf der Webseite Bildungsberatung in Hessen können Sie nach Beratungsstellen suchen
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ "Schulabschluss nachholen,
 "Beruf lernen, studierenرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﯾﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
" "Nachqualifizierungﺑﺮوﯾﺪ.
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ  Pro Abschlussاﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  weiterbildung-mvﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Adresse der Bildungsberatungآدرس ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﻮرﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ
وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  bildungsberatung-ndsﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻮردراﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Weiterbildungsberatung in Nordrhein-Westfalenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮاﻻت ﮐﻠﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش دارﯾﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ " "Beratung zur beruflichen Entwicklungرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارد.
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در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  qualinetzﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ در  6ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آﻧﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

راﯾﻨﻼﻧﺪ-ﻓﺎﻟﺘﺰ
در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ای ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
.Auf der Webseite von Infoweb Weiterbildung finden Sie Beratungsstellen
دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ را
ﻧﺪارﻧﺪIn Bingen und in Mainz bieten die Volkshochschulen .
.Bildungsberatung an
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Integreatاﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ
دارد.
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  Weiterbildungsportal Rheinland-Pfalzاﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮐﻼس ﻫﺎ و دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻧﻮع دوره و ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ )ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و  .(...ﻫﺮ دو وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زارﻟﻨﺪ
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  Weiterbildungsdatenbank Saarاﻣﮑﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﮐﻼس ﻫﺎ و دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻧﻮع دوره و ﯾﺎ ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ )ﮐﺎر ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و  .(...اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.Bei dem ehrenamtlichen Projekt Ankommen Saarland können Sie Hilfe bei der Suche bekommen. Die Webseite ist auf Deutsch

زاﮐﺴﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Bildungsmarkt Sachsenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک
ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻠﻤﻪ ") "Berufliche Weiterbildungآﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺷﻐﻠﯽ( را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.In Dresden bietet die Volkshochschule Bildungsberatung an. Die Webseite ist auf Deutsch

زاﮐﺴﻦ-آﻧﻬﺎﻟﺖ
در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Fachkraft im Fokusﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را
در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﭘﺮوژه ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ) (Willkommensbegleitungﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
.Die Webseite ist auch Arabisch, Deutsch und Englisch
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوژه SiSA – Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺷﻠﺴﻮﯾﮓ-ﻫﻮﻟﺸﺘﺎﯾﻦ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ  weiterbilden-shﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺗﻮرﯾﻨﮕﻦ
در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﮔﻮﯾﯽ )(Welcome Center
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
Auf der Webseite Flüchtlings- und Integrationsarbeit können Sie nach Beratungen in einer Stadt suchen. Wenn Sie Informationen zum
Berufsabschluss suchen, wählen Sie nach der Stadt das Feld "Berufliche Qualifizierung" aus. Die Webseite ist auf Deutsch und teilweise
.Englisch und Russisch
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ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

 .2ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل وﺟﻮد دارد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺰرﮔﺴﺎل در اﯾﻨﺠﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  27ﺳﺎل ﺳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان" ) (Jugendmigrationsdiensteآﻣﺎده ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد:
ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺮورش ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﮐﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (BAMFاﺳﺖ.
اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اراﺋﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ:
رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان )(AWO
اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﯾﺘﺎس آﻟﻤﺎن )(Caritas
ﮔﺮوه ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی اﻧﺠﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )(Diakonie
اﻧﺠﻤﻦ رﻓﺎه ﻣﺸﺘﺮک آﻟﻤﺎن )(Paritätischer
ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ آﻟﻤﺎن )(DRK
ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰی رﻓﺎه ﯾﻬﻮدﯾﺎن در آﻟﻤﺎن )(ZWST
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺒﻌﯿﺪﺷﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ  Mein Weg nach Deutschlandﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ  20زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Mein Weg nach Deutschlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 .3ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ  /ﻣﺸﺎوره در روﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ای راﯾﮕﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺎزه واردان وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎوره را ﻧﺎم ﻣﯿﺒﺮﯾﻢ .وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ) (Amnesty Internationalدر ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن دارد .وﺑﺴﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﺷﻮرای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) (Flüchtlingsratدارد .اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 .Auf flüchtlingshelfer.info finden Sie eine Liste mit den Flüchtlingsräten in den Bundesländernاﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ،ﺷﻮراﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻮراﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﺸﺎوره و ﻧﯿﺰ وﮐﻼی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد.
ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری در ﻣﻮرد آن ﺷﻮرای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
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ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪ روﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع
رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﺗﺒﻂ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ
و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
Auf asyl.net kann man in allen Bundesländern Beratungsangebote im Asylverfahren suchen. Besonders ist, dass man die Sprachen der
.Beratungen aussuchen kann. Die Webseite ist auf Englisch und Deutsch
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻻﺗﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارد ،دارای ﭼﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد؟
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ رد ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد؟
[Stand: [28.03.2017
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ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﮐﻼس ﻫﺎی ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ )(Integration
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻼس اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر  -ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر
ESF-BAMF
DeuFöV
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ESF-BAMF
DeuFöV
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ؟
رده ﻫﺎی زﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺸﻮد :آ ،1آ ،2ب ،1ب ،2ث 1و ث .3اﺳﻢ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ رده ﻫﺎ "ﻣﺮﺣﻠﻪ" )(Niveau
اﺳﺖ ﻫﺪف ﻫﺮ ﮐﻼس زﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺘﺮک اروﭘﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﮐﻼس ﻫﺎی ادﻏﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ )(Integration
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (BAMFﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  6ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ :ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻼس آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن.
در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻟﻤﺎن ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮐﻼس ﻫﺎی ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮی در روز دارﻧﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ  Mein Weg nach Deutschlandﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ  20زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اﺟﺒﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آن ﺷﺨﺺ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ دارد.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس
اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭘﺎراﮔﺮاف  45ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (AufenthG 45ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ "ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮب اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ" ) (gute Bleibeperspektiveﺑﺎﺷﺪ.
Die Länder sind aktuell Eritrea, Iran, Irak, Somalia und Syrien. Sie werden jedes halbe Jahr neu
.bestimmt
Die rechtliche Definition von einer guten Bleibeperspektive ist komplex. Es kann deshalb Ausnahmen zu den Ländern geben.
Informationen bekommen Sie bei der Migrationsberatung, einer Bildungsberatung oder in einer Institution, die Integrationskurse
.anbietet

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻼس اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Mein Weg nach Deutschlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ از اداره ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼس ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﯽ از
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ و
ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) (Flüchtlingszentrumﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﮐﺮدی ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ،
ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ از ﺷﻮرای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) (Flüchtlingsratﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻻوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleاراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ  Ich will Deutsch lernenﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آ 1ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ  15زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ م ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آ 1اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر  -ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر
ﮐﻼس ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﻬﺎ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ESF-BAMF
در ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ESF-BAMFدر ﺗﻤﺎم آﻟﻤﺎن ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺎ اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (BAMFﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﻼس دروس ﻓﻨﯽ و ﮐﻼس آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﻼس ﮐﻠﻤﺎت و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮری آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ:
ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻓﻨﯽ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺬراﻧﺪه ﻣﯿﺸﻮد.
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Die ESF-BAMF Kurse gibt es noch bis Ende 2017 für Menschen, die nicht an einem Integrationskurs oder DeuFöV-Kurs teilnehmen
.können

DeuFöV
از ﺷﺮوع ﺳﺎل  2016ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺎرﻣﺤﻮر ) (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöVﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ) (BAMFﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  3واﺣﺪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد :ب 1ﺑﻪ ب ،2ب 2ﺑﻪ ث ،1ث 1ﺑﻪ ث .2ﻫﺮ واﺣﺪ ﺣﺪود 3
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
.Die Kurse sind für Menschen, die B1-Deutschkenntnisse haben oder einen Integrationskurs absolviert haben
از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،2017ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اداره ﻓﺪرال ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﺤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
ESF-BAMF
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺗﺤﺖ ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﻟﻤﺎن اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ر اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ از اداره ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

DeuFöV
ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮرات زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات در ﭘﺎراﮔﺮاف 45آ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ )§ (45a AufenthGذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Mit einer Aufenthaltsgestattung kann man aktuell einen Kurs von DeuFöV machen, wenn man eine „gute Bleibeperspektive“. hat. Die
.Länder sind aktuell Eritrea, Iran, Irak, Somalia und Syrien. Sie werden jedes halbe Jahr neu bestimmt
ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  60ﺑﻨﺪ  2ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ> <0/ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ دوره
ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ  .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ<p/>.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ از اداره ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ  Kursnetﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﻓﺪرال )ﻣﺮﮐﺰی( ﮐﺎر ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده ،و دوره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را در
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ESF-BAMFرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی  ESF-BAMFو  DeuFöVرا ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ از اداره ﮐﺎر ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟

.Auf der Webseite vom BAMF gibt es auch eine Liste mit allen Institutionen, die DeuFöV-Kurse anbieten

ﻣﻦ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی
ﻫﺴﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ
ﮐﻼس ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ دوره زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﮐﻼس ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد؟ ) (Agentur für Arbeitاداره ی ﮐﺎر

اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟
 .1ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
 .2ﻣﺸﺎوره و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
 .1ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
 .2ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
 .3ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ اداره ﻓﺪرال )دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮﮐﺰی( ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺑﯿﺶ از  100اداره ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ،ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﺎ ،اداره ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎﯾﯽ و در ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .ﻟﯿﺴﺘﯽ از
اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ> <0ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎدی
در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ<p/>.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺪرک )ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه( در ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ در "ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ" ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،اداره ﮐﺎر
دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را از ﻟﺤﺎظ اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮی )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2016ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮاﺳﺮی در آﻟﻤﺎن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungداﺷﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 15
ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ را ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،اوﻟﻮﯾﺖ
ﺑﻪ او داده ﻣﯿﺸﺪ .اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ> <0ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد<p/>.
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد.
.Diese Planung heißt Bildungszielplanung
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل وﻇﺎﯾﻒ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را دارد،
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
ﻣﺸﺎوره و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ

 .1ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﻇﯿﻔﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل در
آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ و
ﻫﻢ ﺷﻤﺎ )ﮐﺎرﻣﻨﺪ( و ﻫﻢ آن ﺷﺮﮐﺖ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ )اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد(.
ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ) (Minijobﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ آزاد ﺟﺰو ﮔﺮوه "ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری در ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ )§ (SGB III 137ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری از ﻧﻮع  2درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺑﺮوﯾﺪ و ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺎت و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ اداره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
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ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد؟ ) (Agentur für Arbeitاداره ی ﮐﺎر

 .2ﻣﺸﺎوره و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﯿﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ.

 .1ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺴﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اداره ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ دارد ،و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی )ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی(
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﯿﻦ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی )ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺣﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی(
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی "آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟" و "آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟" ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 .3ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و از اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ﺑﻪ اداره ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در اﯾﻦ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدن ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ از اداره ﮐﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎری
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﺪف اداره ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) ( Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ
اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ )(Berufsabschluss
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ادارات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
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ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارد؟ ) (Agentur für Arbeitاداره ی ﮐﺎر

اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ را در "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش" ) (BildungszielplanungﺑﺒﯿﻨﯿﺪEin Beispiel für Berlin findet .
.man hier. Für diese Kurse und Berufe ist es einfacher, eine Finanzierung zu bekommen
در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ اداره ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از اﯾﻦ اداره درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ "ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ"
) (Bildungsgutscheinﻧﺎم دارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در ﺧﻮد اداره ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر )(Agentur für Arbeit
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
.Man muss sich "arbeitsuchend" melden, wenn man arbeitlos wird und Arbeitslosengeld bekommen will
.Man kann sich "arbeitsuchend" melden, wenn man Arbeit sucht und nicht beim Jobcenter registriert ist
"ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎم آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﻐﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدد .اداره ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اداره ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﮐﺎری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻣﯿﭙﺮدازد .ﻫﺪف ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر در آﯾﻨﺪه از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از
دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ
اداره ﮐﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ،اداره ﮐﺎر ﯾﮏ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری
) (Duldungدارﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ،ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎﺳﺖ .ادارات ﮐﺎر در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
در ﻗﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺳﻮاﻻت در ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ،اداره ﮐﺎر ﯾﮏ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺪ.
اداره ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﻣﺸﺎوره دادن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮف اداره
ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ
اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ
ﻣﻮارد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
).(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
اﺳﺖ?
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎری ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﮐﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻧﮕﺮان
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮری ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ اداره اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺸﺎورﯾﻦ در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﻗﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰد رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﮐﺎری
ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران رواﻧﺸﻨﺎس در ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺴﺖ و اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ
از ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﺳﺎﯾﺖ اداره اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺒﯿﻨﺪ.
Das Ergebnis des Tests wird der Beraterin oder dem Berater in der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter geschickt. Wenn man eine
.Kopie bekommen möchte, muss man persönlich zur Agentur für Arbeit gehen, wo man den Test gemacht hat
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺳﺎﯾﺖ اداره اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اداره ﻓﺪرال ﮐﺎر و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم )ﻫﺎرﺗﺰ  (Hartz IV)(4ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق" ،اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ"
) (Grundsicherungﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﮐﺸﻮر "ﻓﺪرال )ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ( ،دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ )ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس رای
ﻣﺮدم( و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" اﺳﺖ )ﻣﻘﺎﻟﻪ  20ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ> (<a/ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﯽ
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﻢ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ دارﻧﺪ ،از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق
ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد .اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب دوم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ ) (SGB IIﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺪف ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻓﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﯿﮑﺎر در آﯾﻨﺪه از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ درآﻣﺪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب و ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از دوﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﮕﺮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ای ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ،و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮان از اﯾﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  12ﻣﺎه ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از اداره ﮐﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع اول درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  12ﻣﺎ ﺑﯿﮑﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از اداره ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﻮل ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دارﻧﺪ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ )ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ( زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ اﯾﻦ
ﮔﺮوه از اﻓﺮاد "ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ" ) (Bedarfsgemeinschaftاﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ آن ﺷﻬﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻮﭘﻦ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎری
ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺘﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ
ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر در آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻫﺪف اداره ﮐﺎر ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
.Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit findet man alle Möglichkeiten der finanziellen Hilfen
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ را در "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش" ) (Bildungszielplanungﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ.
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در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ "ﮐﻮﭘﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ" ) (Bildungsgutscheinﻧﺎم دارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﺨﺶ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر در اداره ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع دوم دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﺮاﯾﺘﺎن روﺷﻦ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﺸﺎوران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ،در ﻣﻮرد آن ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﮐﺎر و ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎم دﯾﮕﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺪارک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اداره ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای
ﻧﻤﯿﭙﺮدازد .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و و ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ) (FbWاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دوره ﻫﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻌﻀﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
دوره ﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه داده ﻣﯿﺸﻮد و ﯾﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
دوم ،ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪارک ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻓﺮا ﻣﺪرﺳﻪ ای ،دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺪد )ﮐﺎری( و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر( اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده روﺷﻦ ﮐﻨﯿﻢ:
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ دارد .او دارای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﻣﻮر ﺗﺪارﮐﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ )(Berufsabschluss
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .او ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰد ﻣﺸﺎور ﮐﺎری ﻣﯿﺮود .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ او اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯿﭙﺴﻨﺪد و ﻧﺰد اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
دوره آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺎﻏﻞ در ﺗﺪارﮐﺎت و اﻧﺒﺎرﮔﺮداﻧﯽ اراﺋﻪ
ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﺳﻮاﻻﺗﯽ را ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﺑﻪ او ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ دوره را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺮود و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﯾﮏ ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻮال ﻫﺎی زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ:
آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از اﯾﻦ دوره و اﯾﻦ ﺷﻐﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ دارد؟
آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارد؟
آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ دوره ﻫﻢ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ آن ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دوره ،از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد؟
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻃﺮاف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ را در اﯾﻦ دوره
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺎورد؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ )ﺟﺎب ﺳﻨﺘﺮ( ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﻮدی  29ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮی در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .او در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺸﺎوره در اداره ﮐﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﻮدی اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .او ﺑﺎ ﻣﺸﺎور اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ .او ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻋﻨﻮان ﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺸﯽ ﮔﺮی در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام
ﻣﻦ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی رﺳﻤﯽ ﮐﺎرداﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ در آﮔﻬﯽ ﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ دﻻﯾﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻐﻞ و در ﻣﻮرد
اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ،اداره ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGB III 81§) 3آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
اداره ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را دارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ را در "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش" ) (BildungszielplanungﺑﺒﯿﻨﯿﺪEin Beispiel für Berlin findet .
 .man hierﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮔﺎﻫﯽ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺨﺶ
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﭘﯿﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻣﺘﺤﺎن اﻧﺘﻬﺎی دوره
ﻗﺒﻮل ﺷﻮﯾﺪ ،از اداره ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰه درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻮﻗﻌﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺠﺪد ﮐﺎری ﺟﺰو اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ
) (131a SGB IIIﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .اداره ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungدارﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر" ﺑﻪ اداره ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در اﯾﻦ اداره ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺎری ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺮدازد.
ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﮐﻮﭘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮﭘﻦ اﻗﺪام ﮐﺮده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) ( Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮔﻮاﻫﯽ
اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ) (Berufspsychologischenﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ?
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر ) (Agentur für Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
 .1ﺑﻮرس ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ  /وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ
 .2ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ
 .3درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )(Initiativbewerbung

 :Abbildungﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ "ﻫﺎپ آن" ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻐﻞ ﻫﺎ در آﻟﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﺎر آزاد
ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ) (Minijobﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﺎر اﺟﺎره ای  /ﮐﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ و
ﻫﻢ ﺷﻤﺎ )ﮐﺎرﻣﻨﺪ( و ﻫﻢ آن ﺷﺮﮐﺖ )ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ )اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد(.
ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺰ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ) (Minijobﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺷﻐﻞ آزاد ﺟﺰو ﮔﺮوه "ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﭼﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.

 .1ﺑﻮرس ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ  /وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﮔﺸﺖ.
ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﮐﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻮرس ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اداره ﮐﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و
ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺎزه وارد وﺟﻮد دارد:
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  jobs4refugeesﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Migranthireﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Syrviveﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎری و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  workeerﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  welcome2workﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Careers4refugeesﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
Die Webseite join konzentriert sich auf das Thema Praktikum. Man muss sich registrieren. Die Webseite ist auf Arabisch, Deutsch und
.Englisch

 .2ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ ،و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﯿﺖ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل آن
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﺎن و اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﻟﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮان وﺟﻮد دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
Verschiedene Institutionen veranstalten auch oft Messen oder Jobbörsen. Dort kann man Firmen treffen, Fragen stellen und
.Bewerbungen persönlich abgeben

 .3درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )(Initiativbewerbung
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و درﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮع از درﺧﻮاﺳﺖ" ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ" ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻣﺎ در ﮐﻞ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد؟
آری ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ:
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ) (Ausländerbehördeاﺟﺎزه ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﺪ در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻪ )ﮐﻤﭗ
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه وارد ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ() (Erstaufnahmeeinrichtungزﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی  3ﻣﺎه ،ﺑﻌﺪ از  6ﻣﺎه
اﺟﺎزه ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  32ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )§ (BeschV 32و در ﭘﺎراﮔﺮاف 61
ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ )§ (AsylG 61ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ"
) .(Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehördeوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ،
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﻓﺮم ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داردAuf der Webseite der Stadt Dresden finden Sie die .
 .Formulareﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ،
اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای دادن اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ .در
ﺳﺎﯾﺖ  Netwin3 aus Niedersachsenاﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دری ،ﭘﺸﺘﻮ ،ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") (Beschäftigung nicht gestattetو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ") ،(Erwerbstätigkeit nicht gestattetﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ "ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻣﯽ
آﯾﯿﺪ و دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص در اداره ﮐﺎر وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ) (Vorrangprüfungﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداره ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ(
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺎﻻت و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ> <0ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ اﯾﺎﻻت ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد<p/>:
ﺑﺎﯾﺮن )آﺷﺎﻓﻨﺒﻮرگ ،ﺑﺎﯾﺮوث-ﻫﻮف ،ﺑﺎﻣﺒﺮگ-ﮐﻮﺑﻮرگ ،ﻓﻮرث ،ﻧﻮرﻧﺒﺮگ ،ﺷﻮاﯾﻨﻔﻮرت ،واﯾﺪن ،آﮔﺴﺒﻮرگ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ ،ﭘﺎﺳﺎو ،ﺗﺮاون اﺷﺘﺎﯾﻦ(
ﻧﻮردﻫﺎﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ )ﺑﻮﺧﻮم ،دورﺗﻤﻮﻧﺪ ،دوﯾﺴﺒﻮرگ ،اﺳﻦ ،ﮔﻠﺰﻧﮑﯿﺮﺷﻦ ،اوﺑﺮﻫﺎوزن ،رﮐﻠﯿﻨﮓ ﻫﺎوزن(
ﻣﮑﻠﻨﺒﻮرگ-ﻓﻮرﭘﻮﻣﺮن )ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ(
اداره ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اداره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر "ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری" ) (Prüfung der Beschäftigungsbedingungenﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  BAMFﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﮐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ) (Berufsabschlussﻧﯿﺎز دارم؟
ﺧﯿﺮ .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺎﻫﺮ )ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دﺳﺘﯿﺎر )ﺑﺪون ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ( ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﮐﻞ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارد .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ دروس ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ
آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ )ﺗﺌﻮری( و ﻫﻢ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم آن ﻣﺴﻠﻂ
ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﻋﻤﻠﯽ( .ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﯾﻔﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺨﺼﺺ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﮔﺮد و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر اﺟﺎزه دارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺣﻘﻮق اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد اﮐﺜﺮا ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ.
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اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺮود .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ دﺳﺘﯿﺎر دارد.
ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ،ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺧﺎص دارﯾﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﻐﺎزه ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اول ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﻐﺎزه ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺪرک اﺳﺘﺎدی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Wir gründen in Deutschlandﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎر آزاد در آﻟﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اوﮐﺮاﯾﻨﯽ ،ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.12.2016
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درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 .1ﻧﺎﻣﻪ  /ﺳﺮﭘﻮﺷﻪ
 .2رزوﻣﻪ
 .3ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارک
ﮐﻤﮏ در ﺗﺸﮑﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ "ﻫﺎپ آن" ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ) (Bewerbungاراﺋﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﻻزم اﺳﺖ:
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ .در وﺑﺴﺎﯾﺖ Make it in Germany
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﭘﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺛﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ در آﻟﻤﺎن از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺎﻣﻪ  /ﺳﺮﭘﻮﺷﻪ )(Anschreiben
ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری )رزوﻣﻪ(
ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ

 .1ﻧﺎﻣﻪ  /ﺳﺮﭘﻮﺷﻪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
و اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Planet Berufراﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺜﺎل ﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.Auf der Webseite von Syrer Azubis finden Sie ein Anschreiben für eine Ausbildung Kommentaren auf Arabisch

 .2رزوﻣﻪ
رزوﻣﻪ ﯾﮏ ﺟﺪول از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ،آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت و
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﻮال را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭼﻪ وﻗﺖ?
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ?
ﮐﺠﺎ?
در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ:
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ؟
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در آن ﺷﺮﮐﺖ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎی را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ؟ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎﻫﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رزوﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ.
در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮم ﻫﺎی آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای رزوﻣﻪ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  EuroPassﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﻓﺮم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ  27زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﯾﮏ رزوﻣﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻗﺎﻟﺐ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .روش ﻋﺎم و راﯾﺞ در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رزوﻣﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و
ﯾﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺮوع ﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در روزﻣﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎده از ﯾﮏ رزوﻣﻪ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رزوﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻨﺠﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻓﺮم رﺳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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 :Abbildungﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ رزوﻣﻪ
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 .3ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارک
در آﻟﻤﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارک ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻠﺪﯾﺪ.
ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ:
ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای
ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای
ﮔﻮاﻫﯽ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ اﺻﻞ ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﮐﭙﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﺪارﮐﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﻮاﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را در رزوﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮐﻤﮏ در ﺗﺸﮑﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺸﮑﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ادارات ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺎص را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﯾﺎ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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