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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 )(Ausbildungsberuf
اﺳﺖ .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؟
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.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﮋوﻫﺶ
آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی آﻣﻮزش از ﻣﻮﺳﺴﻪ  .ifoاﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درآﻣﺪ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﺗﻠﺰﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را
در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﯾﺮ ،اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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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
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 داردMehr Informationen finden Sie im Hop-on Study-Buch .
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
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ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﭼﻪ در آﻟﻤﺎن و ﭼﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
Hop-on Akademische Bildung
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
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 )(Realschulabschluss
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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؟
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.
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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؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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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.
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.
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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
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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؟
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
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.
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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
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 دارد .ﭘﺎره وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روز ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی
ﮐﻼس دارﯾﺪ )ﻣﮕﺮ در ﻣﺪارس ﺣﺮﻓﻪ ای( .اﯾﻦ 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 8
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .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" ) (Chancengleichheitﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮی آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎوارﯾﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در ﯾﮏ دوره ﭘﺎره وﻗﺖ
را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  azubiyoدر ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ﺧﯿﺮ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی
دوﮔﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ :ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ.

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.
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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.
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.
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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 " "ausbildungsbegleitende Hilfenاﺳﺘﻔﺎده 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  132ﮐﺘﺎب 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 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؟
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Introduction

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.
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 دارد .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اداره ﮐﺎر ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .در 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  132ﮐﺘﺎب 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.
وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungرا دارﯾﺪ ،اداره ﮐﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﮏ اداره ﮐﺎر در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا
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 ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ 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.
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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.
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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.
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
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن و رﺳﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ 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.
ﮔﺎﻫﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ
اﯾﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﺑﺎﻗﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
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:
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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.
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.
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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.
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
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ.
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؟

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.
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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 ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﻮﻋﯽ وام داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 Schüler-BAföGﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ" ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای را ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ وﺟﻮد دارد .ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﺤﺖ  BAföGدر دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ .وام ﻫﺎی  Schüler-BAföGرا در
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﯿﺘﻮان ﭘﺲ ﻧﺪاد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
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؟
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای ،ﮐﻪ در آن ﺷﻤﺎ وام  Schüler-BAföGﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری
ﻧﻮع  2ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ وام  Schüler-BAföGرا ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع  2ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻮد.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  (SGBII 27§) 2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد.
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ 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 ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ:
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ﻗﻮاﻧﯿﻦ  Schüler-BAföGو ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری ﻧﻮع ) 2ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﮐﺎرآﻣﻮزی
از ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
در ﺳﺎﯾﺖ  studis-onlineﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

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 15
ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ) (Amt für Ausbildungsförderungو ﯾﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ای در ﻣﺪارس ﻓﻨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ 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.

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.
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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؟
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
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪ رﻫﺎ ﺷﺪه
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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 )§45
 (BBiGﻧﻮﺷﺘﻪ 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.
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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.
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 ) (ESFﺑﺮای 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.
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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.
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:
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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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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؟

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
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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.

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.
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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
) (sozialversicherungspflichtigﺑﺎﺷﺪ.
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.

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.
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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؟
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 ) (ESFﺑﺮای 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.
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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.
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 )(Duldung
ﺑﺎﺷﺪ ،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؟
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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.

 .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.

44

Introduction

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 )(Duldung
دارم ،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 Ausbildung
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ای را دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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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.
در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺿﻤﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺰارش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

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.
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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؟
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 )(Aufenthaltsgestattung
و 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.
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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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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؟
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 )(Duldung
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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
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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
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.
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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

51

Introduction

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.
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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.
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.
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"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 ) (ESFﺑﺮای 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 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:
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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:
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.
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اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻃﻮل ﻣﺪت ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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.
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.
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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 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" ) (Nichtschülerprüfungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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.
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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؟
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 ) (ESFﺑﺮای 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.
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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.
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

61

Introduction

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 )(Duldung
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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.

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.
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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
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?
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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
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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.
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 ) (ESFﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻦ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از آن ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺳﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ
روی ﺗﺼﻤﯿﻢ اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.

آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺒﯿﻪ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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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.

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.
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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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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؟

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 )(Duldung
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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.
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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.
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.
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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.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﯾﺖ اداره اﺷﺘﻐﺎل ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻮﻧﯿﺦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ.

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 .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ :ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎب
ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ.

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.
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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؟
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
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ )131a
 (SGB IIIﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
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.

ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎرﻣﺤﻮر )(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 .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.
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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.
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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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 ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺷﻐﻠﯽ 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 )(Duldung
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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"
) (Ausbildungsvergütungاﺳﺖ .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.
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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 ﮐﻨﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭘﺎراﮔﺮاف  81ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 81§) 3
 (SGB IIIآﻣﺪه 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.

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 ﮐﻨﯿﺪ .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.
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 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.
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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(
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 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؟
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 )(Duldung
دارم ،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 .در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ " "Suche nach anderen Stellenﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
" "Zeugnisanerkennung Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschlussو ﯾﺎ
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""Zeugnisanerkennung - Anerkennung der Hochschulreife für berufliche Zwecke
را 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.
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 IQ
اﺳﺖ .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 ﺳﺎﯾﺖ  Anerkennung in Deutschlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ  IQﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد 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.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد آن ﻣﺪرک ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺪارک ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در آن زﻣﯿﻨﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺎرب ﮐﺎری ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

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.
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ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
 Anerkennung in Deutschlandاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد .ﮐﺎر ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن دارد و ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و آﻣﻮزش ﺑﺮای آن در ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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 ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ .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 .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و
ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﮐﻞ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺪه ،راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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 .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.
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.
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 )(Aufenthaltsgestattung
و 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؟
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Introduction

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 ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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
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
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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 .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﺑﺎدن ورﺗﻤﺒﺮگ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
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 .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
 .3ﮐﻼس ﻫﺎی اداره ﻫﺎی ﮐﺎر و ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ
 .4ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ
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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.
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.
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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
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.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد" ،ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) "(BOFﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دوره ﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﺮ روی ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﺗﻤﺎﻣﯽ دوره ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه
وﺟﻮد دارد.
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.
راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ
ﻓﺼﻞ "ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟".

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری )(Duldung
دارﯾﺪ؟
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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 ) (Arbeitserlaubnisﮔﻔﺘﻪ 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.
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
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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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 دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ) (PERFاﺷﺎره ﮐﺮد .در 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 ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  45ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻟﯽ  (SGB III 45§) 3ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری )(Duldung
دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از اداره ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺷﺮاﯾﻂ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ:
ﺣﺪاﻗﻞ  3ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ )ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد(
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 Ausländerbehördeاﮔﺮ 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.
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اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ " ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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.
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؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 15.10.2016
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
در آﻟﻤﺎن ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  400ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﺶ از  14000رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد )ﺣﺪود
 10000رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،و  9000رﺷﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ(.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻓﻨﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﺪ و ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎری ﻗﺒﻠﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻣﯿﺘﻮان از ﺧﻮد ﺳﻮاﻻﺗﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .در ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﻐﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺎزه واردان و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره را در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری وﺟﻮد
دارد؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارم؟

ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری و آﻣﻮزﺷﯽ ای دارم؟
ﭼﻪ دروﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺟﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ؟
ﭼﻪ ﻣﺪارک و ﺗﺨﺼﺺ ﻫﺎﯾﯽ دارم؟
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری دارم؟

در ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎری را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم؟

ﮐﺠﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ؟
آﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺎز دارم ﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
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Introduction

ﻣﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ؟
ﺣﺘﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی زﯾﺎدی در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،آﺷﭙﺰ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎش .اﻣﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺎﺟﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻧﺼﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از وب ﺳﺎﯾﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺻﻔﺤﺎت وب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮ روی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﺗﺎن دارد .دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را
ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل:
در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﻪ ﻣﻮاردی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد؟
در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ؟
ﭼﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و داﻧﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
ﮐﺪام ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ
 Kompetenzbilanzﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ را
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺮدﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ  beerobiﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای را از ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﺠﺎرت
و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد .آﻧﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره
ﮐﺎر و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ روز ﮐﺎری را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Ich mach'sاز ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎوارﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺠﺎم داد ﻫﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 Berufenetﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اداره ﻓﺪرال ﮐﺎر اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ
و آﻣﻮزش را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ را ﺑﺮ روی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ  Ausbildungﻗﺮار دادﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ را ﺑﺒﻨﯿﺪ و رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺸﺎن داده ﻧﻤﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  berufe.tvﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  azubiﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد ،وﻟﯽ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﺪﺋﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ای ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ )در آﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ از  9ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ( ،ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ )در آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از  10ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﯿﻞ( و ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن )در آﻟﻤﺎن ﭘﺲ از  12ﯾﺎ  13ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ( اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﻨﺴﯿﺖ
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ﺧﻮد را ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ :ﺧﺎﻧﻢ ،آﻗﺎ و ﯾﺎ ﺧﻨﺜﯽ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از
دوره ﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﺸﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ „ “?Was macht man in diesem Berufﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Ausbildung Metall- und Elektroindustrieﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره
ﺑﯿﺶ از  30ﺷﻐﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺰات و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ
ﺗﺠﺎری در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Autoberufeﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره  8ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .در
ﻓﺼﻞ " ،"Für Azubisاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آن را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،در اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارﻧﺪ،
در اﮐﺜﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﯾﮋه ای در ﯾﮏ اﯾﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﺪرﺳﻪ ای دارد ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی داﺧﻞ ادارات دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﮐﺎدﻣﯽ ﭘﻠﯿﺲ .ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺪرال در ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
دارد .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Komm zur Bundespolizeiﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺷﻐﻞ و ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﺧﻮد را
دارد .ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ اﯾﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮردﻫﺎﯾﻦ-وﺳﺘﻔﺎﻟﻦ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اداره ﮐﺎر داﺋﻤﺎ ﺑﺎزار ﮐﺎر آﻟﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ اداره ﻫﺮ دو ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اداره ﮐﺎر ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر را در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﮐﺎردان )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ دارد(،
ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ( و ﺣﺮﻓﻪ ای )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارد( .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اداره
ﻓﺪرال ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ای 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 .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻟﯿﻦ
را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮐﺎردان و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،
اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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دو ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎز زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ،ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻬﻮﯾﻪ
ﻣﻄﺒﻮع و ﺑﺨﺶ ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرآﻣﻮزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Make it in Germanyاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ  5زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖ  aubiﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻫﺎ ﮐﻪ در آن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻫﺴﺖ
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ:
در آﻟﻤﺎن در ﺑﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
زﯾﺎدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق در ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺳﺮاﺳﺮ آﻟﻤﺎن ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺮق آﻟﻤﺎن و ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ،و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  azubi.deاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ در دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Lohnspiegelﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری .دﻗﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ روز ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﮐﺎری ﭼﻘﺪر درآﻣﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮادی ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﯾﺖ  <bewerbung.com</aﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯿﺰان
درآﻣﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  (Berufsentwicklungsnavigator (BENﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﺎص را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺧﺎص وﺟﻮد دارد .ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ "wieder
 "einsteigenﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﻐﻞ )ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺮﺟﻢ  (Dolmetscherو ﻧﺎم ﯾﮏ ﺷﻬﺮ را وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ:
ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﺴﯿﺎر از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﻮرد اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﻓﺼﻞ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره را در اﯾﺎﻟﺖ ﺧﻮد
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ( ﻧﺪارﯾﺪ؟
در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﯾﮏ راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ.
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ادارات ﮐﺎر ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ  Berufsinformationszentrumدارﻧﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎری
) (Bewerbungenﺧﻮد را آﻧﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﻓﺪرال ﮐﺎر ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از اﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آدرس وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا در آن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺳﺎﯾﺖ  Bibliotheksportalﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 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
 .3ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ  /ﻣﺸﺎوره در روﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ

 :Abbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
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 .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.
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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.
اﮔﺮ از دوره ای ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.
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 .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 .در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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 اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﺑﺎﯾﺮوث ،و در ﭘﺮوژه Individuelle Nach- und
 Anpassungsqualifizierungﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی در ﺷﻐﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ اﺗﺎق ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

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.
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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 EMSA
اﻃﻼﻋﺎت 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.
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.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Vernetzung Migrationاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎوره ی ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل را ﺟﻤﻊ
آوری و در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯿﮕﺬارد .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ.
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.
اﮔﺮ در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) (Nachqualifizierungو ﯾﺎ دوره ﻫﺎی
آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﺎرج ﻣﺪرﺳﻪ ) (Externenprüfungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  Mission Zukunftﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺴﻦ
ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Bildungsberatung in Hessenﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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.
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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.
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.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Infoweb Weiterbildungﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ
) (Volkshochschuleﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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.
ﭘﺮوژه داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ  Ankommen Saarlandﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

زاﮐﺴﻦ
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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.
در درﺳﺪن ،ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻠﯽ ) (Volkshochschuleﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

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 .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
و ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوژه – SiSA
 Sprachmittlung in Sachsen-Anhaltﻣﺮاﺟﻌﻪ 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 Centerاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Flüchtlings- und Integrationsarbeitﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ " "Berufliche Qualifizierungرا ﺑﻌﺪ
از ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ  BLEIBdranﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﮐﺎری در ﺷﻬﺮﻫﺎی ارﻓﻮت ) ،(Erfurtﮔﺮا ) ،(Geraﮔﺮاﯾﺘﺰ ) ( Greizو
اﺷﻤﻮﻟﻦ ) (Schmöllnاراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره ﺳﯿﺎر ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﺷﻮرﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی دری ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺗﺮﯾﮕﺮﯾﯿﻨﺎﯾﯽ و ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

 .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 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻧﺎم Jugendmigrationsdienste
وﺟﻮد دارد.
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
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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.
در ﺳﺎﯾﺖ  flüchtlingshelfer.infoﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺷﻮراﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
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.
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.
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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.
در ﺳﺎﯾﺖ  asyl.netﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ زﺑﺎن ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ را ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﺳﺖ.
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؟
ﺑﻪ روز ﺷﺪه در 28.03.2017
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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
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان در ﮐﻼس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮐﺎر ﻣﺤﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟
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" ) (Niveauاﺳﺖ 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 )(BAMF
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ب 1اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  7ﻣﺎه 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.
در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ  BAMFﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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 44ﻣﺸﺨﺺ 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 .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ارﯾﺘﺮا ،اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ
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روز ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮب اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ در
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ را اراﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﻼس اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
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.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از اﺑﺘﺪای ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ،2017در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ﮐﻼس ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ
) (Erstorientierungskursاراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .ﮐﻼس ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ در واﻗﻊ ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ آﺷﻨﺎﯾﯽ ای ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ  BAMFﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻ و راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ اﮐﺴﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪارس وﺟﻮد دارد.
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.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Deutschen Welleﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼس آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎ رده ب 1را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
اﻣﺘﺤﺎن زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری )(Duldung
دارﯾﺪ؟
ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ادﻏﺎم و اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ) (IvAFﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ داده اﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪDie Projekte helfen auch Menschen, die eine Duldung oder eine .
 .Aufenthaltsgestattung habenﻣﻌﻤﻮﻻ 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
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آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﮐﻨﻨﺪ.
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.

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.

DeuFöV - Berufsbezogene Deutschsprachförderung
Seit 2016 gibt es ein neues Programm zur berufsbezogene
Deutschsprachförderung. Die alten ESF-BAMF-Kurse gibt es nicht mehr. Die
Regeln für das Programm stehen in der Verordnung über die berufsbezogene
.(Deutschsprachförderung (Deutschsprachförderverordnung - DeuFöV
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  3ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯿﮑﺸﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داردInformationen zu dem Inhalt und dem Ziel der .
Kurse findet man in vielen Sprachen den Flyern vom BAMF
اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ ب 1ﺑﻠﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﻧﺪ.
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؟
Für die Kurse gibt es Regeln zum Aufenthalt. Die Regeln von DeuFöV stehen im
.(Aufenthaltsgesetz (§45a AufenthG
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط در اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ "ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺧﻮب اداﻣﻪ اﻗﺎﻣﺖ" داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ارﯾﺘﺮا ،اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ و
ﺳﻮرﯾﻪ .اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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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/>.
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.

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 ﮐﻨﯿﺪGeben Sie das Wort "DeuFöV" ein und .
 ."klicken Sie "Suche startenاﯾﻦ 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.
در وب ﺳﺎﯾﺖ  BAMFﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی  DeuFöVاراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

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.
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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  15ﻣﺎه 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 .ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ" ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش"
) (Bildungszielplanungﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.
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
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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.

 .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
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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.
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" )(Bildungszielplanung
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ و
ﻣﺸﺎﻏﻞ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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

108

Introduction

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر )Agentur für
 (Arbeitﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر"
) (arbeitsuchendﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﻗﺒﻼ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
"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
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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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رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر )(Berufspsychologischen
ﭼﻪ 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.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اداره ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﻮد .اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از
ﺑﺮﮔﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ آن اداره ﮐﺎری ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺴﺖ داده اﯾﺪ.
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 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.
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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§) 3
آﻣﺪه 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.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ روش ﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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" )(Bildungszielplanung
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دوره ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دوره ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
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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Introduction

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 ) (Berufsabschlussدرﯾﺎﻓﺖ 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.
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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
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" )(Bildungszielplanung
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﻪ 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 ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
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.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻼﺻﻪ و ﺧﻮب از ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ Irren ist Amtlich - Beratung kann helfen
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

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.
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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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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

ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ از ﻧﻮع رواداری ) (Duldungﻣﯿﺘﻮان ﮐﺎر
ﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ) (Berufsabschlussﻧﯿﺎز دارم؟

 :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.
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در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی آﻟﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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.
.Eine Liste von Webseiten findet man auf der Webseite berufsstrategie.de
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.
.Die Webseite Immigrant Spirit ist auf Englisch
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.
Die Webseite welcome2work ist auf Deutsch und Englisch. Sie vermittelt auch
.Personen, die bei der Suche nach Arbeit helfen
ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Careers4refugeesﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ joinﺑﺮ روی ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .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.
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺨﺼﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

 .3درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎرج از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )(Initiativbewerbung
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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.

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  61ﻗﺎﻧﻮن 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 دارد .اﯾﻦ ﻓﺮم ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻬﺮ درﺳﺪن
ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ 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"( ﻫﺴﺘﯿﺪ و دارای اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Duldung
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی 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(
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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 )(Berufsabschluss
ﻧﯿﺎز 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.
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 Germanyﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ 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.
در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  Syrer Azubisﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

 .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:
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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؟
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.

 :Abbildungﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﯾﮏ رزوﻣﻪ

 .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
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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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