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ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﻫﺎپ-آن
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  25ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ و اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
) ،(Aufenthaltsgestattungاﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
) (Aufenthaltserlaubnisداﺋﻢ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ دارﻧﺪ .و ﯾﺎ ﻣﻠﯿﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ "ﻧﻘﺸﻪ راه" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎزه واردان و ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ .ﻧﻮع اﻗﺎﻣﺖ و وﯾﺰا در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﺎی ﻣﺸﺎوره ی ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .در "ﻧﻘﺸﻪ ی راه" ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره
ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در آن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎور در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ "ﻧﻘﺸﻪ ی راه" ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن آزاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮح ﻣﺠﻮز در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺎپ-آن از ﻣﻮﺳﺴﻪ  INBAS GmbHو داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺎﻣﺒﻮرگ در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﺮوژه داﻧﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ) (HOOUﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن آرﻧﺖ ) (Christiane Arndtاز
ﻣﻮﺳﺴﻪ  INBAS GmbHاﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ Creative Commons
 Namensnennung 4.0ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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AA_AC
ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻣﺪرک آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ) (Aufenthaltsgestattungﺗﻮاﻧﺪ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ )(Duldung
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ) (Anerkennungsberatungﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ
.در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) (Förderprogramms IQﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
) (Bescheidﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ
.ﻧﺎم دارد
 (volleو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ) (volle Anerkennungاﮔﺮ در ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ی ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖGleichwertigkeit) .
!ﺗﺒﺮﯾﮏ
.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
 (teilweiseو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ) (Teilanerkennungاﮔﺮ در ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ی ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺴﺒﯽ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار )Gleichwertigkeit
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼﺳﻬﺎی را ﺑﮕﺰراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد.
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ )  (Qualifizierungsberatungدرﺑﺎره ی ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﯽ
) (Förderprogramm IQﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ )(Förderprogramms IQ
.دارای دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای زﻣﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ,ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﺟﺎزه ی ﮐﺎر و اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ وﺟﻮد
.دارد .ﺑﺮای اﻃﻼع از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای از اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
و ﯾﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ) (Beschäftigungserlaubnisی ﮐﺎر داده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ )(Arbeitserlaubnis
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در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ اﺟﺎزه ی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 (Krankenpflegerin undﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران (Altenpflegerin und Altenpfleger),
اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای  (Erzieherin und Erzieher).و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک )Krankenpfleger
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام در آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
?اﯾﺪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ,از اداره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای
و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی ﮐﺎر
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Arbeitserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
در اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻣﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت 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
درج )" (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع
.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 زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ
.ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 15
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Vorrangprüfungﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم
.دﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
.آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ
.ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
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آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﮔﺮ در داره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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AAB
ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻠﯽ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪارک در ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﮐﺎری ﺷﻤﺎ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ) (Anerkennungsberatungﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ
.در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) (Förderprogramms IQﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای-ﮐﻮ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟
) (Bescheidﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ ای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ
.ﻧﺎم دارد
 (volleو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ) (volle Anerkennungاﮔﺮ در ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ی ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺎﻣﻞ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖGleichwertigkeit) .
!ﺗﺒﺮﯾﮏ
.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ
 (teilweiseو ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ) (Teilanerkennungاﮔﺮ در ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ی ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺴﺒﯽ
وﺟﻮد دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار )Gleichwertigkeit
.ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼﺳﻬﺎی را ﺑﮕﺰراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻮد
 (Qualifizierungsberatung desاﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای-ﮐﻮ
.در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد )Förderprogramms IQ
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ اﺟﺎزه ی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
 (Krankenpflegerin undﭘﺮﺳﺘﺎری از ﺑﯿﻤﺎران (Altenpflegerin und Altenpfleger),
اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای  (Erzieherin und Erzieher).و ﯾﺎ ﻣﺮﺑﯽ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک )Krankenpfleger
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام در آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ) (Jobcenterو ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ی ﮐﺎر
.ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اداره ی ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
03.09.2016
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A_AC
ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﺎر )ﺟﺪﯾﺪ( را در آﻟﻤﺎن ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
.ﻫﺴﺘﯿﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungدارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
رزوﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
.ﺷﻮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ,از اداره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای
و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی ﮐﺎر
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Arbeitserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
در اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻣﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت 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
درج )" (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع
.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 زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ
.ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 15
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Vorrangprüfungﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم
.دﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
.آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
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.اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ
.ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﮔﺮ در داره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک
ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﻐﻠﯽ را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪارﯾﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و
ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
.ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻣﺪارک ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺪارک درﯾﺎﻓﺘﯽ در آﻟﻤﻠﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک .ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،
.اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ
.ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ای را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺰان 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 .ﺣﺘﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﮑﻞ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
.اﺛﺮ دارد
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ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد
.دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
?ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.11.2017
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AB
.ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ در آﻟﻤﺎن ﺷﻐﻠﯽ را )ﻣﺠﺪدا( ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای و و ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
رزوﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
.ﺷﻮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ) (Jobcenterو ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ی ﮐﺎر
.ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اداره ی ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک
ﺷﻤﺎ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺷﻐﻠﯽ را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﺪارﯾﺪ؟
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و
ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
.ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻣﺪارک ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺪارک درﯾﺎﻓﺘﯽ در آﻟﻤﻠﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪارک .ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ،
.اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ
.ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ای را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد؟
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد
دارد .اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد .ﺣﺘﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺷﮑﻞ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺛﺮ
.دارد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﻮد
.دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
?ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺠﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎری ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن وﺟﻮد دارد

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
22.08.2016
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AB_AC
ﺷﻤﺎ ﮐﺎری را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ دارای ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Aufenthaltsgestattung
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .از ﺳﺎل  2012ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و
ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
.اﺳﺖ )(Gleichwertigkeitsfeststellung
) (Förderprogramm IQﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ
,اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
,ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (Referenzberufآﯾﺎ در آﻟﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ آن ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺟﻊ
,آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دادن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک و آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ آن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ )(zuständige Stelle
.ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺰان 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 ﻓﺮم آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﻣﮑﺎن و ﻣﺤﺪوده ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اﺗﺮ
.دارد
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
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ زان داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ
.ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک وﻟﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ
.ﻫﺎﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ را
.ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ,اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ,اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻓﺮاﻧﺴﻮی ,اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
اداره ﮐﺎر اﻣﮑﺎن دارد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ی رﺳﻤﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
دﻻﯾﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﺪارک ,ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ
.رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
.ﺑﯿﮑﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰاﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎدن ووﺗﻤﺒﺮگ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
.وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ
.ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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ABB
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ را آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .از ﺳﺎل  2012ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻣﻮزش
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزش در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﺎ ﺻﻨﻒ ,ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر و
ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ
.اﺳﺖ )(Gleichwertigkeitsfeststellung
) (Förderprogramm IQﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای-ﮐﻮ
,اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
,ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (Referenzberufآﯾﺎ در آﻟﻤﺎن آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ آن ﺷﻐﻞ ﻣﺮﺟﻊ
,آﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار دادن ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک و آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ آن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ )(zuständige Stelle
.ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ وﺟﻮد دارد؟
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﯿﺰان 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 ﻓﺮم آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ در اﻣﮑﺎن و ﻣﺤﺪوده ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اﺗﺮ
.دارد
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
.ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ) (reglementierte Berufeاﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ راﺣﺘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ زان داﻧﺶ و آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ
.ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ
.ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

16

ﻣﻘﺪﻣﻪ

.ﺗﺮﺟﻤﻪ ی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ را
.ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ,اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ,اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻓﺮاﻧﺴﻮی ,اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ
.ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ
.اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
.ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد
اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ی ﻣﺪارک ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
.ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎدن ووﺗﻤﺒﺮگ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﻫﺎﻣﺒﻮرگ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
.وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ,ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ
.ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﻗﺒﻮل ﻣﺪرک ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
22.08.2016
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AS_AC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ ) (Aufenthaltsgestattungداﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ .و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ ) (Duldungرﺿﺎﯾﺖ و رواداری
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای )ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ( و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ
.اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی را درﺑﺎره ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ,از اداره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای
و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی ﮐﺎر
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Arbeitserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
در اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻣﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت 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
درج )" (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع
.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 زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮏ
.ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 15
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Vorrangprüfungﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم
.دﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
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.آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ
.ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﮔﺮ در داره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را ﻣﺠﺪدا 5.
.اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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ASB
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltsgestattungداﻧﺸﮕﺎه ﻧﺪارﯾﺪ .و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودی را درﺑﺎره ﺟﺴﺘﺠﻮی
.ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ در ﺑﺎره ی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
.ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دارﯾﺪ
.روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﮏ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام در آﻟﻤﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ) (Jobcenterو ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ی ﮐﺎر
.ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اداره ی ﮐﺎر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
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.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را ﻣﺠﺪدا 5.
.اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
22.08.2016
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BNQ_AC
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل را در ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
و ) (Aufenthaltsgestattungﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ دارای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﻫﺴﺘﯿﺪ ) (Duldungﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
.اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻫﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ )(Aufenthaltserlaubnis für die Zeit
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" (Aussetzung der Abschiebung) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungرا دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ
.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ
.ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ" ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
را ) (sozialversicherungspflichtﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ) (WeGebAUﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
.ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
,ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitاداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
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اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ
اﻧﺠﺎم ) (Berufsschuleﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitاداره ی ﮐﺎر

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی )ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره
.وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
.آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ) (Berufsschuleدوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
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اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
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?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی ﮐﺎر درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
10.09.2016
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BNQB
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
.درآﻣﺪ ﻧﺪارﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
را ) (sozialversicherungspflichtﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
?ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
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اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

?ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

?ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

?ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

?آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ
) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ) (WeGebAUﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
.ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
,ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ
.ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ

:در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در
) (Berufsschuleاﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی )ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره
.وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
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در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ؟
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.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
.ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی ﮐﺎر درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر
در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
.ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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BNQBJC
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ از اداره ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻻزم
.درآﻣﺪ ﻧﺪارﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
را ) (sozialversicherungspflichtﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
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اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻃﻮل دوره ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.آﻣﻮزش ,داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از ﻣﺮﮐﺰ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ) (Jobcenterﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد (WeGebAU) .ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی
.آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
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آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر و ) (Jobcenterﮐﺎر
آﻣﻮزش ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد (Jobcenter) .اداره ﮐﺎر
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اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره دوره
.ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
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.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر و ) (Jobcenterﮐﺎر
آﻣﻮزش را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

?ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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ﻃﻮل دوره ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ) (Jobcenterﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق ) (Berufsschuleﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را ) (Bildungsinstituteاﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ﻣﺪارس ) (Jobcenterاراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره ﮐﺎر
.ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .ﺑﺮای
دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ زﻣﺎن رﺳﻤﯽ از ﻃﺮف ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن
.ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن دوره را دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

?آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ
ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .در دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﯿﭻ درآﻣﺪی ﻧﺪارﯾﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
.ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺗﯿﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ
روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ
.وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از ﻣﺮﮐﺰ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ) (Jobcenterﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
وﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی
اﻧﺠﺎم ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
,از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
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.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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BU_AC
ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﯾﻦ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺷﻐﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.دارﯾﺪ )(Duldun
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
.اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻫﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ رواداری
" (Aussetzung derﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .رواداری
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ )Abschiebung
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
. Wenn Sieﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
aus einem "sicheren Herkunftsland" kommen, gibt es zusätzliche gesetzliche
.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ Regeln.
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
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 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
.ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufsschuleاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر
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.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی )ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره
.وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
.آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ) (Berufsschuleدوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
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آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
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ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ) (sozialversicherungspflichtigﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
?ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ) (WeGebAUﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ) (Bildungsinstitutﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
,را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ )(Externenprüfung/ Nichtschülerprüfung
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
?ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ وﻗﺘﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﯽ داﻧﻢ
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن و اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ
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در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ی ﮐﺎر درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را
دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
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دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
5.
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ i.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
10.09.2016
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BUB
ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
.اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

?ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در
) (Berufsschuleاﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی )ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره
.وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ
.اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ) (sozialversicherungspflichtigﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﮐﻨﺪ
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
?ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ) (WeGebAUﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
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ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ) (Bildungsinstitutﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
,را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ )(Externenprüfung/ Nichtschülerprüfung
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ

62

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن و اﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ
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ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
.ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد

64

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
5.
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ i.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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BUBJC
ﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺑﺮای آن ﺷﻐﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در
.اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
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دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر و ) (Jobcenterﮐﺎر
آﻣﻮزش را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
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اﮔﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ اﻣﮑﺎن دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ) (Jobcenterﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ را ﺑﭙﺮدازد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ) (Jobcenterﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره ﮐﺎر
.ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داد .ﺑﻪ ﻋﻼوه در
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺌﻮری ﻻزم درﺑﺎره ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای
) (schulischer Ausbildungدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ) (berufsbegleitende Ausbildungاﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ) (dualer Ausbildungﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻓﻌﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
را ) (sozialversicherungspflichtﺷﻤﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
,ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ) (Jobcenterﮐﺎر
ﻧﺎم دارد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ (WeGebAU) .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را
ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ
.ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
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در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ) (Bildungsinstitutﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
,را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ )(Externenprüfung/ Nichtschülerprüfung
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف اداره ) (Jobcenterﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ) (Jobcenterﮐﺎر
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
.ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی آﻣﻮزش دادن را دارد و
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی
آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی )ﺟﺪﯾﺪ( ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره
.وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
 (dualenﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )Ausbildung
) (Berufsschuleﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ )(Bildungsinstitute
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ

72

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ) (Jobcenterﮐﺎر
وﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
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Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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CA
ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltsgestattungﺟﺪﯾﺪ را در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
,ﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
,ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
,داﻧﺶ ﮐﻤﯽ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ
,ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ رد ﺷﻮد
,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) (Aufenthaltsgestattungاﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
.ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎوران در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
.ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دارد؟
.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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CABC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
:ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
,از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
,ﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
,ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
,ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻣﻨﯽ ﻧﺪارﯾﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺶ ﮐﻤﯽ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ
.ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎوران در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
.ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دارد؟
.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزم؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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CB
ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisﺟﺪﯾﺪ را در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
,از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
,ﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
,ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺶ ﮐﻤﯽ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ
.ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎوران در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
.ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دارد؟
.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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CC
ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ
.دارﯾﺪ ) (Duldungﺟﺪﯾﺪ را در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ی ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
,ﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
,ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
,داﻧﺶ ﮐﻤﯽ از زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) (Duldungﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
.ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی دارﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎوران در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
.ﮐﻨﻨﺪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﺣﺪاﻗﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دارد؟
.ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزم؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ ی راه را 5.
.ﻣﺠﺪدا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
03.09.2016
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EA_AC
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungاﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ .در ) (Ausländerbehördeاﯾﻦ ﯾﮏ اﺟﺎزه از ﻃﺮف اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت
.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  3و ﯾﺎ  6ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ
.ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ" ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" (Aussetzung der Abschiebung) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungرا دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ
.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ
ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
.ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
.ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت
.ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
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در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
,ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
,ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ
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ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را
.ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
.ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ
.ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی
.اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
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,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
09.09.2016
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EA_AJCJ
ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﺪرک ﮐﺎر را ااﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ
) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﮐﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
.اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻫﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" (Aussetzung der Abschiebung) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungرا دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ
.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
. Wenn Sieﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
aus einem "sicheren Herkunftsland" kommen, gibt es zusätzliche gesetzliche
.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ Regeln.
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

86

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در
) (Berufsschuleاﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی
.اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
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.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
09.09.2016
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EAB
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی زﯾﺎدی در اﯾﺖ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ
.از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ
ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
) (Berufsschuleﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ
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ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ
آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت
.ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

?ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼس ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در
.روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی
.آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ
.ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
.ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
02.09.2016
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EABJ
ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
.زﯾﺎدر در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در
) (Berufsschuleاﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
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وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )(Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeit
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
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:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
.ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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EABJC
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ را در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از اداره ی
.ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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 ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ
.ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
درﯾﺎﻓﺖ ) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ
.دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟

103

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (Berufsschule) .درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ) (Jobcenterﮐﺎر
.ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
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ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری را در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ اداره ی
.ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
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ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ
.ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
.ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
26.08.2016
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ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی
.زﯾﺎدر در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﯾﮏ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ
دارﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در
.اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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 ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ دارﻧﺪ
.ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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?ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ) (Jobcenterﮐﺎر
وﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
:راه ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
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:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
.ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ) (Jobcenterﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ) (Berufsschuleﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Bildungsinstituteﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ) (Jobcenterآﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره ﮐﺎر
.ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
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ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
.ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎری را در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ اداره ی
.ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
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آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت رﺳﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای دوﺑﺎره
آﻣﻮزی در ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ
.ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﺑﺮای اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ
.ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ و ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
.ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
?دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
02.09.2016
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NQ_AC
ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Aufenthaltsgestattung
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ .در ) (Ausländerbehördeاﯾﻦ ﯾﮏ اﺟﺎزه از ﻃﺮف اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت
.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از  3و ﯾﺎ  6ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ
.ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ" ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" (Aussetzung der Abschiebung) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungرا دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ
.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
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دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره دوره
.ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺖ
.ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ وﺟﻮه ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ
.ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
.وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ
.اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ار اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (ozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
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.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
,ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ ) (Agentur für Arbeitﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ) (WeGebAUدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )(Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeit
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
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?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ) (Berufsschuleاز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
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در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
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ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل از اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را
.ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﻣﺪرک اﻗﺎﻣﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
.ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
09.09.2016
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NQ_AJCJ
ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر
.ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد
.دارﯾﺪ ) (Beschäftigungserlaubnisﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﻫﺎ از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ,اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
.اﯾﻦ اﺟﺎزه ﻫﻤﺎن اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ (Integrationsgesetz) .در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزی 2016
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ ) (Duldungﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ" (Aussetzung der Abschiebung) .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج ) (Duldungرا دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺤﻤﻞ
.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش و ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺗﺎ دو ﺳﺎل را
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻨﺒﺎره وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ
.ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ" ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و
.ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
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ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
,ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ
ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر
.ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
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.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل
ﭘﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ
.ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (Sozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
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.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
,ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ ) (Agentur für Arbeitﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ) (WeGebAUدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اداره ی ﮐﺎر ﻣﺸﻮرت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن
 (Berufspsychologischen Serviceﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )der Agentur für Arbeit
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
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?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ درآﻣﺪﺑﺮای آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufsschuleاﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
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در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺑﺮای ﺷﻐﻞ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﺟﺎزه ﮐﺎر ) (schulische Ausbildungاﺳﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
از اداره اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر )(Beschäftigungserlaubnis
دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ) (Beschäftigungserlaubnisﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر (duale Ausbildung)،
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺎﺑﺖ
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
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در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
,ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل از اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﻣﮑﺎن ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد ) (Duldungو ﯾﺎ وﯾﺰای رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺑﺎ ﯾﮏ وﯾﺰای ﻣﻮﻗﺖ
ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ از ﻃﺮف اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ
.ﻣﻮﺿﻮع در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
,ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ و ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
09.09.2016
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NQB
.ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ) (dualer Ausbildungدارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ
.ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات آﻣﻮزﺷﯽ و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره دوره
.ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ
.اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
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ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ
.وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای
اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ

132

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (ozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ ) (Agentur für Arbeitﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ) (WeGebAUدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )(Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeit
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ) (Berufsschuleاز اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
.ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻣﻀﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
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اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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NQBJ
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری دارﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
.وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
,ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ
.ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﻐﻞ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟
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اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را دارﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در
 (Berufspsychologischen Service der Agentur fürاداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )Arbeit
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
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:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ راه ﻫﺎ را ﺑﺮوﯾﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻧﺠﺎ
.ﻣﺪرک ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (ozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﻣﻤﮑﻦ ) (Agentur für Arbeitﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺮدازد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﺻﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ) (WeGebAUدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺎﯾﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در ﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد )(Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeit
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در
) (Berufsschuleاﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﻬﺎ و ﻣﺪرﺳﻪ ی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
.ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ) (Agentur für Arbeitآژاﻧﺲ و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
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آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺷﻤﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.و ﯾﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﻃﺮف
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﺑﭙﺮدازد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
اﮔﺮ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی اﻋﺘﺒﺎر دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ی اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره
.ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اداره ی ﮐﺎر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوره ﻫﺎ را ﺑﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
اداره ﻫﺎی ﮐﺎر ﭼﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ دارﻧﺪ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ 5.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
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NQBJC
.ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره دوره
.ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
درﯾﺎﻓﺖ ) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره
ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن
.اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼس را ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ

148

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
درﯾﺎﻓﺖ ) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ) (Jobcenterﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف اداره ﮐﺎر
ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ
ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
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ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

?ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ (Berufsschule) .درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره )(Bildungsinstitute
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ) (Jobcenterﮐﺎر
.ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
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.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
درﯾﺎﻓﺖ ) (Jobcenterﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ
.دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
?ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

151

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ) (dualen Ausbildungدر ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد(Ausbildungsgeld) .
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Berufsschuleﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ) (Bildungsinstituteآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
.ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
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 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (ozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
?ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد
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ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ ) (WeGebAUﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی
اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح
دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
.ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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NQBJJC
ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل در ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﮐﺎری دارﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ
.وﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزش درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ از اداره ی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .راه ﻧﺨﺴﺖ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ راه ﻫﺎی
.دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد

آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻣﺪارس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی
دارﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی -آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرک از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ .ﻓﺮم و ﻧﻮع ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ
.دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ) (dualer Ausbildungﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻣﺪارک از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺮم و ﻧﻮع
.ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
.اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ی ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻣﻮزش و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺌﻮری و ) (Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻋﻤﻠﯽ اﻣﺘﺤﺎن را دوﺑﺎره ﻣﯽ آﻣﻮزﯾﺪ و دوره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺎد و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
.وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺖ ﻃﻮل دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ
در ﮐﺎر دارد .آﻣﺎدﮔﯽ و دوﺑﺎره آﻣﻮزی واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد .اﻣﮑﺎن ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﺟﺪا ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد .وﻟﯽ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﻣﺘﺤﺎن
.ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد
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دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از ﻣﺮﮐﺰ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ) (Jobcenterﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ
و آﻣﻮزش را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی دوﺑﺎره آﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ
.ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﯾﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻼس آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
.اﻣﺘﺤﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
:ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺪا از ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ
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,ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﮐﺎر دارﯾﺪ
,ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن در ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد
.ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻼس و آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
.ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﺎص ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﻼس ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ اﯾﻦ دوره ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺣﺘﯿﺎج اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﻼﺳﻬﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
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 .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮف اداره ) (Jobcenterﮐﺎر
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ) (Jobcenterﮐﺎر
ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ
ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای
.ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
) (Nichtschülerprüfungﺑﯽ ﻧﯿﺎز از ﺗﺤﺼﯿﻞ ) (Externenprüfungﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﺧﺎرج
ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺑﺎزآﻣﻮزی
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﯽ آﻣﻮزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری و ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاردی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎری و
آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .در اﻧﺘﻬﺎی
.دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی را راﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و
.ﺷﻤﺎ زﯾﺎد ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن آﻣﻮزش در ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی وﺟﻮد دارد؟
وﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﮑﺎن دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ,وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
.ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﺳﺖ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﺑﺎزآﻣﻮزی در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر و آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻮل ﻣﺪت
دوره ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺪرﺳﻪ
.دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﻼ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮزی
در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺮ روز درﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻧﯿﻤﻪ وﻗﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز
.در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﮐﻼﺳﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرک
.ب  1دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد  B1زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
اﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻨﮕﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎر ) (Jobcenterﮐﺎر
وﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺑﺎزآﻣﻮزی را ﻗﺒﻮل و
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻢ
.اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
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ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻃﻮل دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اداره ) (Aufenthaltserlaubnisاﮔﺮ ﻣﺪت اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اداره ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ) ( Ausländerbehördeاﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﭙﺮدازد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﭼﯿﺴﺖ؟
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر

ﭼﻪ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد؟
اﯾﻦ راه ﻫﺎ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
.ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ

 (Berufsbegleitendeدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه )Nachqualifizierung
)(Berufsbegleitende Ausbildungﺑﺎ ﮐﺎر
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را دارﯾﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻼﺳﻬﺎی ﺗﺌﻮری
ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی دوره ,ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ) (schulischer Ausbildungﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ) (berufsbegleitende Ausbildungﮐﺎر
اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ آﻣﻮزش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر )(dualer Ausbildung
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد )(berufsbegleitende Nachqualifizierung
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
) (Sozialversicherungspflichtigﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺷﻐﻞ ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
.ﮐﺎر ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﺑﺎ رﺋﯿﺲ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ و
.ﻣﻮﺳﺴﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ دوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؟
اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .دﻟﯿﻞ آن ﻋﺪم اﻃﻼع از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص
.ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ) (dualer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
دارﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ) (schulischer Ausbildungدر ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻣﻮزﺷﯽ
.زﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﺷﻤﺎ دو روز در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ در در روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد
.ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.ب  2اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ  B2آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ
.وﻟﯽ ﻣﯿﺰان اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﻼﺳﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ درآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دوﺑﺎره آﻣﻮزی
.ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد
وی ﮔﺐ آ او( ﻧﺎم دارد .وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ(  WeGebAUﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻬﺎ را ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﺎﻟﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺷﺮح دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا اﯾﻦ دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
.ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن در اداره ی ﮐﺎر در
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ) (Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeitﻗﺴﻤﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
.ﺷﻮد
ﮔﺎﻫﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دوره ی آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ازﺑﻮدﺟﻪ ی اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ از
 (Europäischen Sozialfond).ﺻﻨﺪوق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﯾﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی ) (berufsbegleitende Nachqualifizierungدوﺑﺎره آﻣﻮزی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﯿﺴﺖ؟ ) (berufsbegleitende Ausbildungﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
?ﭼﻪ ﺳﺮوﯾﺴﯽ اﺳﺖ ) (Berufspsychologischenرواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
 (dualeﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﺳﺖ وﻟﯽ دوره ی آن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن رﺳﻤﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر )Ausbildung
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
.ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ وﺟﻮد دارد؟
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اﮐﺜﺮا ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ) (Betriebliche Umschulungﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺘﺮ ) (schulischer Ausbildungاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ
.اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺪت زﻣﺎن دوره ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش دارﻧﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ روز در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل
.ﺑﻪ ﮐﺎر و ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻫﺴﺘﯿﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﻨﻮن درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻘﻮق ,ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ) (Jobcenterﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در اداﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻮل از اداره ی ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ) (Berufsschuleﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی ) (Bildungsinstituteﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی در ) (Jobcenterآﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ .اداره ﮐﺎر
.ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﭙﺮدازد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻋﻤﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ
.آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت ) (duale Ausbildungﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎر ﻫﻤﺰﻣﺎن ) (schulische Ausbildungآﻣﻮزش ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
.اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد؟
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آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ دو و ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد .اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در اﯾﻦ ﺷﻐﻞ دارﯾﺪ ,ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .در
.آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن دوره ی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻤﯽ اﻣﮑﺎن دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ روز ﺣﺪود  8-7ﺳﺎﻋﺖ را در ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮد )ﺟﺪﯾﺪ( و ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺷﻮد دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎره وﻗﺖ
.اﻧﺠﺎم داد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﻤﺘﺮی در روز .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻗﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد

اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟
.در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﺑﺎره ی زﺑﺎن آﻣﻮزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد درآﻣﺪ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﻫﻨﮕﺎم دوره ی آﻣﻮزش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ) (Ausbildungsgeldﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی آﻣﻮزﺷﯽ )(dualen Ausbildung
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺪارس از ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ )(Berufsschule
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ) (Bildungsinstituteﺷﻮد .ﻣﺪارس ﺧﺼﻮﺻﯽ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺷﻬﺮﯾﻪ دارﻧﺪ
در دوره ی آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل درآﻣﺪی ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ
.را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای از ﻃﺮف
.درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ) (Jobcenterﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ

در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
:از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 4.
,اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﯾﺎ آﻣﻮزش دوﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد اﺣﺘﯿﺎج دارد
ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و
.ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
.ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 5. 5.
Sie haben keine Antwort auf Ihre Fragen gefunden oder möchten Hilfe bei der
Suche nach einer Beratungsstelle? Sie können uns gerne kontaktieren.
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!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
14.09.2016
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O_AC
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺷﻐﻠﯽ را آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ در ﻫﯿﭻ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪ ای را در
آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﯾﺎ ﻧﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﺷﻐﻞ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری )(Aufenthaltsgestattung
.در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  400ﺷﻐﻞ ﺑﺮای آﻣﻮزش دﯾﺪن وﺟﻮد دارد
:ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
,ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارد
,ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
,آﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮدر ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی دارد
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ و
.ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد
.ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ) (Newcomersدر ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﻫﺎ
"ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺪرال :ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
.وﺟﻮد دارد
در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای
.ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
.در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان وﺟﻮد دارد
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
.اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره اﻏﻠﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن دارد .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
ﺑﯿﺸﺘﺮدوره ﻫﺎی ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
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.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
را ) (Fahrplanاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه 5.
.ﻣﺠﺪدا ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
05.09.2016
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OB
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ی ﺑﺮای ﺷﻐﻞ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪرﮐﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﯽ
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ
در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  400ﺷﻐﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﻐﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
.ﺑﺮای اﺟﺎزه ﮐﺎر وﺟﻮد دارد
:ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
,ﭼﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ وﺟﻮد دارد
,ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
,آﯾﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮدر ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﮐﺎرآﻣﻮزی دارد
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﻐﻞ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ و
.ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد
.ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ) (Newcomersدر ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎزه واردﻫﺎ
"ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺪرال :ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
.وﺟﻮد دارد
در ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش و ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای
.ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
.در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان وﺟﻮد دارد
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ؟
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده اﯾﺪ  (Jobcenter) ،و ﯾﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اداره ی ﮐﺎر
.راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای وﺟﻮد دارد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ درﺑﺎره ی ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ
.ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺣﺘﯿﺎج دارم؟
ﻣﺸﺎوره اﻏﻠﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﮑﺎن دارد .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
ﺑﯿﺸﺘﺮدوره ﻫﺎی ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
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.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ اداره ی ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 4.
را ) (Fahrplanاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﺟﺎزه ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪ راه 5.
.ﻣﺠﺪدا ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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SmA_ABC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ؟
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﺎرآﻣﻮزی دارﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ
.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ) (International Officeاﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
.ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ) (Akademische Auslandsamtآﮐﺎدﻣﯿﮏ
در اﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻨﺪ در اﯾﻨﺠﺎ
.ﻣﺮاﮐﺮ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک
ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک دارﯾﺪ ﺗﺎ در آﻟﻤﺎن در آن ﺷﻐﻞ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮑﯽ ,ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎر در رﺷﺘﻪ ی ﺣﻘﻮق .ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ
.ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ
>>.</pدر اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪﻣﺪارک ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ >0
ﺻﻔﺤﻪ وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﮕﺎه و ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎل  anabinدر ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت
.ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد

ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ؟
.ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ
در اﻧﺠﺎ ﯾﮏ اپ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﺮﺑﯽ دری ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ دارا
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ 4.
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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KSoSO_A
ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltsgestattungﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
!ﺗﺒﺮﯾﮏ  -اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 1
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
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) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ
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ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 4
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
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ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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KSoSO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisرا ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
!ﺗﺒﺮﯾﮏ  -اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 1
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 2
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
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ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 3
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
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ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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KSoSO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisرا ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
!ﺗﺒﺮﯾﮏ  -اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 1
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 2
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
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ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 3
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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KSoSO_C
ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را
.دارﯾﺪ ) (Duldungﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
!ﺗﺒﺮﯾﮏ  -اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 1
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
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و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 4
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ام ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟
.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﭼﺮا در رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
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.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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KSSO_A
ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltsgestattungرا ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

ﻣﻮﺿﻮع 1
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 2
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
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:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ؟
) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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KSSO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ) (Aufenthaltserlaubnisﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

ﻣﻮﺿﻮع 1
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 2
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
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ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

189

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017

190

ﻣﻘﺪﻣﻪ

KSSO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ) (Aufenthaltserlaubnisﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

ﻣﻮﺿﻮع 1
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 2
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
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ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
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ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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KSSO_C
ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ،و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد
.دارﯾﺪ ) (Duldungرا ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

ﻣﻮﺿﻮع 1
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 2
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟
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:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺷﺮوع ) (Duldungآﯾﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﮐﻨﻢ؟
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
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ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻢ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻮز .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
" (Beschäftigung nurﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
"و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )""(Beschäftigung nicht gestattetاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ (Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
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ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAAA_AC
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ و رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺷﻮد .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
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 .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (reglementierte Berufeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (nicht-reglementierte Berufﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺛﺒﺖ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را  anabinﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
.ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  IQدر اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده
اﯾﺪ؟
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) (Anerkennungsberatungﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ
.اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) IQ (Förderprogramms IQﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
،آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  anabinآﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
.اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ دارد
ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
.ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

199

ﻣﻘﺪﻣﻪ

در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه رﺳﻤﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ؟
در ﻫﺎپ-آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﺎپ-آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
.ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در
.ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
?اﯾﺪ
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ,از اداره ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ای
و ﯾﺎ ) (Beschäftigungserlaubnisاﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر دارﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرک اﺟﺎزه ی ﮐﺎر
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Arbeitserlaubnisاﺟﺎزه ی اﺷﺘﻐﺎل
در اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﻪ ﻃﻮ ر ﻣﻌﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺟﺎزه ی ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی اداره ی ﻣﻬﺎﺟﺮت 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
درج )" (Beschäftigung/Erwerbstätigkeit nicht gestattetاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ "اﺳﺘﺨﺪام/اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻤﻨﻮع
.ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪا اﻣﻦ" ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ
.اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺎﻻت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 15
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ) (Vorrangprüfungﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم
.دﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
.آژاﻧﺲ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
.اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ
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در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ
.ﺑﺎﺷﯿﺪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺸﺎوره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
اﮔﺮ در داره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ی ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮد را رﺟﯿﺴﺘﺮ ) (Agentur für Arbeitاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر
ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
.ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر

ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؟
ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
.ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ) (Bildungsberatungﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺸﺎور ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎی
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
.ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
 Anerkennung in Deutschlandﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن دارد .در ﺳﺎﯾﺖ  IQﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
25.07.2017
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SmAAA_B
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisﺷﻮد .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
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 .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (reglementierte Berufeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (nicht-reglementierte Berufﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺛﺒﺖ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را  anabinﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
.ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  IQدر اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده
اﯾﺪ؟
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ) (Anerkennungsberatungﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎی ﺑﻌﺪی را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ
.اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ) IQ (Förderprogramms IQﻫﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ
،آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  anabinآﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
.اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ دارد
ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺎوران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
.ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه رﺳﻤﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﺑﺮای
.ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ؟
در ﻫﺎپ-آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﺎپ-آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻣﻮرد ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
.ﯾﺎﻓﺖ
.اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﯾﮏ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻧﺎﻣﻪ ,ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر و
.رزوﻣﻪ و ﻣﺪارک
.رزوﻣﻪ ,اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آدرس ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻄﺢ آﻣﻮزش و ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
:رزوﻣﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻮال را ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻪ وﻗﺖ؟
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ؟
ﮐﺠﺎ؟
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ ,در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺠﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده
اﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در
.ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن

آﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﺪ؟
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
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت )(arbeitsuchend
ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اداره ی ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﮐﻼﺳﻬﺎی آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
.وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﭼﮕﻮﻧﻪ در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟

ﺷﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮزش
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﻼس ﻫﺎی زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ؟
ﺣﺪودا در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
.ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ) (Bildungsberatungﻧﻮع ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ،ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺸﺎور ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮐﻼس ﻫﺎی
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
.ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺘﺎب ﻫﺎپ-آن ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
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 Anerkennung in Deutschlandﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ دوره ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن دارد .در ﺳﺎﯾﺖ  IQﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ دوره ﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
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SmAAAO_AC
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
.دارﯾﺪ ) (Duldungو ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ و رواداری ) (Aufenthaltsgestattungﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک
.ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ
در ﻫﺎپ-آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﺎپ-آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

 IQآﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 1
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای( ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ 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
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد
،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
.اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
.ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ
.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ IQ (.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ  IQاﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ؟ 2
.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
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ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ
،ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﯽ دﯾﮕﺮی دارد ﯾﺎ
.ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل در آﻟﻤﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
.ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک دارد
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
.ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

) (Berufsabschlussﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﯿﻄﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪرک آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ و دﺳﺘﯿﺎر دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ را داده و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
.ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﮐﺎر دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
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.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن و ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎپ-آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAAAO_B
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک
.ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ
در ﻫﺎپ-آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﺎپ-آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

 IQآﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 1
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای( ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ 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
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد
،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
.اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﯾﺎ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
.ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ
.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ IQ (.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ  IQاﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ؟ 2
.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ
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،ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﯽ دﯾﮕﺮی دارد ﯾﺎ
.ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل در آﻟﻤﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
.ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک دارد
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
.ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

) (Berufsabschlussﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﯿﻄﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪرک آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ و دﺳﺘﯿﺎر دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ را داده و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
.ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﮐﺎر دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن و ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎپ-آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAAAO_BJC
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره رﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد.
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ) (Aufenthaltserlaubnisﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻦ ﻣﺪرک
.ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ
در ﻫﺎپ-آن ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﮐﺴﺐ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎرداﻧﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ از ﻫﺎپ-آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

 IQآﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ 1
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﮐﺎرداﻧﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای( ﺑﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ )ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ(
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻃﻮل ﮐﻠﯽ 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
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪارک ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد
،اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ
.اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی و ﯾﺎ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ و ﯾﺎ
.ﮐﺎرآﻣﻮزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ
ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ
.ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﺸﻦ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ IQ (.ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارای ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت آﻟﻤﺎن اﺳﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ  IQاﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
.ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ دارﯾﺪ؟ 2
.در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ
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،ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر درﺳﯽ دﯾﮕﺮی دارد ﯾﺎ
.ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آن ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻌﺎدل در آﻟﻤﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ
در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺪرک ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻐﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق
.ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺪرک دارد
اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ
.ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

) (Berufsabschlussﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
:ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺣﯿﻄﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺑﻘﻪ دارﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺧﺎﻧﻢ اﮐﺒﺮی در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق درس ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪرک آن ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎی
ﻓﻨﯽ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﮐﯿﻞ و دﺳﺘﯿﺎر دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ .دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  3ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎزآﻣﻮزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﻪ ﻣﺪت  2ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ
اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ را داده و ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
.ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اداره ﮐﺎر دوره ﺑﺎزآﻣﻮزی را از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
آﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن
.ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.

212

ﻣﻘﺪﻣﻪ

.ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن و ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪ ای ﻫﺎپ-آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAAB_AC
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل در ﺟﻠﺴﺎت
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ و ) (Aufenthaltsgestattungﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ ) (Duldungرواداری
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 .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (reglementierte Berufeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (nicht-reglementierte Berufﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
.ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ  anabinﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﺷﻬﺮ ﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ" ،ارزﯾﺎﺑﯽ ) (ZABاﯾﻦ ﮐﺎر در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻣﺪارک" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  IQدر اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
) (Förderprogramm IQﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ
,اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
،آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  anabinآﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ
.ﻋﻨﻮان راه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺘﺮ
.ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪارک را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن
.ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی  bdue.deﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺳﺎﯾﺖ
.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
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 .ﺑﺮای ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﺪارک ,ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ
.ﻣﺪارک ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" در اﯾﻦ اداره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در
.ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ در ﺣﯿﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
ﺑﮕﯿﺮم؟
.ﺧﯿﺮ .ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻧﺪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک
ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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SmAAB_B
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ )(Aufenthaltserlaubnis
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 .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (reglementierte Berufeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (nicht-reglementierte Berufﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
.ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ  anabinﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﺷﻬﺮ ﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ" ،ارزﯾﺎﺑﯽ ) (ZABاﯾﻦ ﮐﺎر در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻣﺪارک" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  IQدر اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
) (Förderprogramm IQﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ
,اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
،آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  anabinآﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ
.ﻋﻨﻮان راه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺘﺮ
.ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪارک را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن
.ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی  bdue.deﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺳﺎﯾﺖ
.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
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 .ﺑﺮای ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﺪارک ,ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ
.ﻣﺪارک ﺑﺎ اداره ی ﮐﺎر درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در اداره ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺟﻮﯾﻨﺪه ﮐﺎر" در اﯾﻦ اداره ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﯽ ﮐﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ؟ ) (Agentur für Arbeitﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در اداره ی ﮐﺎر
از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ اداره ﮐﺎر
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در
.ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک
ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
25.07.2017
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SmAAB_BJC
ﺷﻤﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه اﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎدل
ﺳﺎزی و ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺪارﮐﺘﺎن در آﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻧﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ )(Aufenthaltserlaubnis
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 .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ) (reglementierte Berufeﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
.ﻫﺎﯾﯽ از آن ،رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻣﻌﻠﻤﯽ و ﺣﻘﻮق اﺳﺖ
ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﺮای ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ را ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از آن ،ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (nicht-reglementierte Berufﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ،زﺑﺎن و اﻗﺘﺼﺎد اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻫﯿﭻ روﻧﺪ رﺳﻤﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک )ﻫﻢ ارزﺳﺎزی( وﺟﻮد
ﻧﺪارد .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ ،آن ﺷﺮﮐﺖ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن
.ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮ روی ﺣﻘﻮق ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارد
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ  anabinﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺲ از آن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
در ﺷﻬﺮ ﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ" ،ارزﯾﺎﺑﯽ ) (ZABاﯾﻦ ﮐﺎر در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
.ﻣﺪارک" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن  IQدر اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺎﺑﯽ
.آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
) (Förderprogramm IQﻣﺮﺣﻠﻪ ی اول ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره ی ﺗﺎﺋﯿﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ای/ﮐﻮ
,اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﻧﺴﺖ
،آﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺪارک ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارک ﻧﯿﺎز اﺳﺖ  anabinآﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﭼﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و
.آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدن ﻣﺪارک ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ

ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارم؟
ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎوره ﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ اوﻟﯿﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻼس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ،از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ
.ﻋﻨﻮان راه دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎور راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
.ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪرک ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮای ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ آن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .دﻓﺘﺮ
.ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺪارک را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دارد؟ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ؟
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺪارک ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪارک راﯾﮕﺎن
.ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﺎی  bdue.deﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺳﺎﯾﺖ
.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
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ 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 .ﺑﺮای ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
رﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻣﺪارک ,ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺋﯿﺪ
.ﻣﺪارک ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ درﺑﺎره ی اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ
از ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2016ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی آﻟﻤﺎن از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ
.ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﺷﻤﺎ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ؟
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در
.ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارم ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک
ﻣﻦ در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺻﻔﺤﻪ  Anerkennung in Deutschlandدر ﺳﺎﯾﺖ
.وب در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ,
ﻋﺮﺑﯽ ,دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ,ﺗﯿﮕﺮﯾﻨﯿﺎ و ﭘﺸﺘﻮ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺮﮔﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا
.ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
25.07.2017
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SmAoSO_A
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Aufenthaltsgestattungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻤﺎ  C1).دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
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در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
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اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻮز .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
" (Beschäftigung nurﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
"و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )""(Beschäftigung nicht gestattetاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ (Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

?ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAoSO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Aufenthaltserlaubnisرﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻤﺎ  C1).دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
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.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
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در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAoSO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Aufenthaltserlaubnisرﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻤﺎ  C1).دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
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 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
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ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmAoSO_C
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Duldungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﺶ زﺑﺎن وﺟﻮد دارد .در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺷﻤﺎ  C1).دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
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در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
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درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .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
" (Beschäftigung nur mit Erlaubnis derاﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
"اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ Ausländerbehörde).
"(Erwerbstätigkeit nichtو ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )(Beschäftigung nicht gestattet
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmASO_A
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
) (Aufenthaltsgestattungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ
.دارﯾﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 1
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻮﺿﻮع 2
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام دروس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 3
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﺷﻐﻠﯽ 4
.ﻫﺪف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ whatchado.com
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻓﻨﺎوری داده ﻫﺎ> .<1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
>.</pزﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
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ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.
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آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻮز .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
" (Beschäftigung nurﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
"و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )""(Beschäftigung nicht gestattetاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ (Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
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.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmASO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ) (Aufenthaltserlaubnisﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 1
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻮﺿﻮع 2
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام دروس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 3
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﺷﻐﻠﯽ 4
.ﻫﺪف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ whatchado.com
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻓﻨﺎوری داده ﻫﺎ> .<1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
>.</pزﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
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ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmASO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ) (Aufenthaltserlaubnisﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 1
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را در ﻣﺘﻦ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ

ﻣﻮﺿﻮع 2
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام دروس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 3
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﺷﻐﻠﯽ 4
.ﻫﺪف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ whatchado.com
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻓﻨﺎوری داده ﻫﺎ> .<1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
>.</pزﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
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ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SmASO_C
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Duldungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ رواداری

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن 1
در ﻗﺪم اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ،در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
.ﻣﯿﺸﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد و آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺪرک در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،دو
.ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ
 anabinﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده 1
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن و ﻧﯿﺰ  anabinدر ﭘﺎﯾﮕﺎه داده
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻟﯿﻨﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻨﻬﺎ
.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ ) (Hochschulabschlüsseﺑﺮای ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﻪ
.زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ
 (bedingt vergleichbar)،در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ :ﻣﻌﺎدل ﻣﺸﺮوط
 (gleichwertig) .و ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎن ) (entsprichtﻣﻌﺎدل
 Bachelorرﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی "ﻫﻤﺴﺎن" ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺎم ﻣﻌﺎدل ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ،ﻣﺜﻼ
.را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی  anabinﻧﺘﺎﯾﺞ
.داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺴﺖ

ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ؟
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 uni-assistﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ 2
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪارک ﺷﻤﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻪ
.ﻣﺪارک اﺿﺎﻓﻪ ای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻟﯿﺴﺘﯽ  uni-assistﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪارک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ  uni-assistﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ از
.از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
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ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﺧﻮاﺳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
.در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
.ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ وﺟﻮد دارد ،و
آن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ )زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد( .ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮف ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن رﺳﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن

ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ 2
در آﻟﻤﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد .اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.ارﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در آن رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ،در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،و در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ،در ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺎﯾﻪ
 (weiterführendeو ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ (grundständige Studium)،
.ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد )Studium
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪارک و اﺳﻨﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ ﮐﻪ دروس ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
.را آﻣﻮزش دﯾﺪه اﯾﺪ
 (weiterbildendeرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻏﯿﺮﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری دارﻧﺪ .اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ )Maste
.دارای ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ دارﯾﺪ؟
ﺑﺮای ﺷﺮوع دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪرک ﺑﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ) (Hochschulzugangsberechtigungﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارﯾﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا
ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
در ﭘﺮوژه ﻫﺎپ-آن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
.در اﯾﻨﺠﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد دوره دﮐﺘﺮا وﺟﻮد ﻧﺪارد
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﻟﻤﺎن )ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
اﻣﺘﺤﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .در آﻟﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دﮐﺘﺮا (Diplom)،
.ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
. Mehr Informationen finden Sie auf Deutschدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
und Englisch auf der Webseite Research in Germany.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل

ﻣﻮﺿﻮع 1
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ و ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺪام دروس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﯾﺪ؟
در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ 2
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

ﻫﺪف ﺷﻐﻠﯽ 3
.ﻫﺪف از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .وﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ،ﻣﺪرک
.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در آن رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ای را ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻐﻠﺸﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
.ﺑﺮای ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﮐﺴﯽ را در آن زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ whatchado.com
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎری وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه
ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻓﻨﺎوری داده ﻫﺎ> .<1اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر اﺗﺮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ اﺗﺮﯾﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
>.</pزﺑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
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و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻮز .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
" (Beschäftigung nurﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
"و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )""(Beschäftigung nicht gestattetاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ (Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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SoAoSO_A
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
) (Aufenthaltsgestattungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.دارﯾﺪ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  5ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ 1
را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ام را اداﻣﻪ دﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
.ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ
.ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 2
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ 3
) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 4
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ

255

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 5
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
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.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SoAoSO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Aufenthaltserlaubnisرﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ 1
را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ام را اداﻣﻪ دﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
.ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ
.ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 2
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 4
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
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:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SoAoSO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ) (Aufenthaltserlaubnisرﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  4ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ 1
را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ام را اداﻣﻪ دﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
.ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ
.ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 2
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 4
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
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اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
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SoAoSO_C
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Duldungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
:ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ  5ﺳﻮال ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ 1
را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ام را اداﻣﻪ دﻫﻢ
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
.درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
.ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎص و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای
.ﺗﺤﺼﯿﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
.ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ
.ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟ 2
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ 3
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 4
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
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درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻪ ﺟﻮاﻧﺒﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟ 5
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SoASO_A
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.دارﯾﺪ )(Aufenthaltsgestattung

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
:ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه
.ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

رﺷﺘﻪ درﺳﯽ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻢ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
.اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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? Wie kann ich mich auf ein Studium vorbereitenﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
) (Aufenthaltsgestattungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ در اﯾﻦ ) (BAföGﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری
ﻗﺎﻧﻮن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺶ از  5ﺳﺎل در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ  BAföGﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎن ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﺪرال §8
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﺮوع دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  Schüler-BAföGﺑﺮ روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
.ﺻﻔﺤﻪ  .( 47ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  22ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ  2ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ) BAföG،ﺷﺮاﯾﻂ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
) (Beschäftigungserlaubnisاﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺟﺎزه اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪرﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ داده ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ
.ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
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"در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای (Beschäftigung nur mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز )"(Beschäftigung nicht gestattetﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ "اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ "(Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،ﻧﯿﺴﺖ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ  Hop-on GitBookدر 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
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.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SoASO_B
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ) (Aufenthaltserlaubnisﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
:ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه
.ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

رﺷﺘﻪ درﺳﯽ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ

274

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
.اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
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ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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SoASO_BJC
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ
دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ از ﻣﺮاﮐﺰ ) (Aufenthaltserlaubnisﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ
.ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
:ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه
.ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

رﺷﺘﻪ درﺳﯽ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ

278

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
.ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
.اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
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.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟ 3
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
 BAföG.اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از BAföG
.آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی  BAföGﺑﺮای
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
:ﻧﮑﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﮑﺎری  BAföGوﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وام
) SGBIIﻧﻮع  2ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را در ﭘﺎراﮔﺮاف  27ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ 27§) 2
.ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﺷﺨﺺ دارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره ﺣﺘﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره
.اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
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ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017

281

ﻣﻘﺪﻣﻪ

SoASO_C
ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در
.دارﯾﺪ ) (Duldungداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ رواداری

ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟
:ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ؟
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ از دروس را ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺘﺤﺎن ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوره درﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه
.ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن واﺣﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه و
.در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ

آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اداﻣﻪ دادن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺪارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را
آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ؟
.اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪی را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ
:ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ )ﺷﮑﻞ( و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی )ﻣﺤﺘﻮا( را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ؟
ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ؟

رﺷﺘﻪ درﺳﯽ
.اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﯿﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪﯾﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ؟
:ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد
:ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ و
.ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﺪ
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدم را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ؟

ﻣﺴﯿﺮ
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ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺌﻮری اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
.ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ
:اﮔﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺌﻮری؟
آﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در آﯾﻨﺪه در اﻣﻮر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن در ﻓﺼﻞ ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک
>></pﭼﯿﺴﺖ؟> (Hochschule) 0/داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ و ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ

آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را دارﯾﺪ؟
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
.اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻗﺒﻠﯽ
:ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
) (HZBاﻟﻒ( ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
.اﯾﻦ ﻣﺪرک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺟﺎزه رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪرﺳﻪ ای را در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﭘﺬﯾﺮش
.داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
)ب( داﻧﺶ زﺑﺎن )آﻟﻤﺎﻧﯽ و/ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
در اﮐﺜﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دروس ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ .داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﺘﺤﺎن  C1).ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ )در ﺳﻄﺢ
.ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
.ﺳﻄﺤﯽ از زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﭼﯿﺴﺖ
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟ در ﮐﺘﺎب
.ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
:ﻧﮑﺘﻪ
.ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای دارﻧﺪ
.ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﮑﻨﺪ؟
:اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ
) (HZBﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﺑﺎن
.ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﯾﮏ دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
.ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ) (Duldungاﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ااﻗﺎﻣﺖ رواداری
و ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺖ رﺳﻤﯽ ) (Duldungﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺎﻣﺖ رواداری
.درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد )(Aufenthaltserlaubnis
ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را از ﺧﺎرج آﻟﻤﺎن
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دارای وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد
.دارد
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای داده ﻣﯿﺸﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ در دوره ﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﻮزی (Duldung) .اﻗﺎﻣﺖ رواداری
ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﺮاه
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﺼﯿﻼت ،رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی آﻣﻮزش داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺎن آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺟﺎزه ی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ aﻗﺎﻧﻮن اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎراﮔﺮاف 60
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺼﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ رواداری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺮاج از )(Duldung
ﺧﺎک" اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ در دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آﻟﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ  2ﺳﺎل اﺟﺎزه
.اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ از داﻧﺸﮕﺎه و ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

آﯾﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد اﻃﻼع دارﯾﺪ؟
.ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ در دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ راه ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از دوﻟﺖ
.اﺳﺖ
ﮐﻮﺗﺎه . BAföGﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد  BAföGﻧﻮع وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ روی ﺷﺎﻧﺲ ﺷﻤﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ﺷﺪه از ﻧﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش ﮐﺎری" ﻣﯽ
.ﺑﺎﺷﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  15ﻣﺎه در آﻟﻤﺎن  BAföGﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ رواداری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن در ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻤﮏ ﻫﺎی
 BAföG) .ﻓﺪرال ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  9و 10
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﻮز .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
" (Beschäftigung nurﻣﻮاﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ" :اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزه اداره اﻗﺎﻣﺖ و اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
اﮔﺮ در ﺑﺮﮔﻪ اﻗﺎﻣﺖ و ﯾﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ mit Erlaubnis der Ausländerbehörde).
"و ﯾﺎ "اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ )""(Beschäftigung nicht gestattetاﺷﺘﻐﺎل ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
.ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ (Erwerbstätigkeit nicht gestattet)،
.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎوره اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﻢ ،ﭼﻪ راه ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﻦ
اﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻻزم را ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮای آن رﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
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ﺑﺮای آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﯾﮏ رﺷﺘﻪ راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﺷﻮم؟

آﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
:در آﻟﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد
آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ )ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ
آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺰﺷﮏ ،وﮐﯿﻞ و ﯾﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪرک ﭘﺎﯾﺎن
.ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ
.ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای در آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص و وﯾﮋه ای اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﻮزی دوﮔﺎﻧﻪ
.ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن وﺟﻮد دارد در ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
.اﻓﺮاد ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﻣﺪرک دﯾﭙﻠﻢ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﯾﺎ
).ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪارﻧﺪ )ﭼﻮن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﭘﺲ از آن ﻫﺮ
.ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻓﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت و راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ
:راه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دارﻧﺪ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن رﺷﺘﻪ ﮐﺎری
.ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد
در ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺎپ-آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﺮای
.ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟
.ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  PDFﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت 1.
.در ﮐﺘﺎب ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺎپ-آن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ 2.
.اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﺪ 3.
.ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ 4.
.آﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻮال ﻫﺎی ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
!ﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه ﻫﻤﻮاری آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺑﻪ روز ﺷﺪه
01.09.2017
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻓﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب  GitBookﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻠﻮن ) (cloneو ﯾﺎ ﻓﻮرک ) (forkﺷﻮد.

ﮐﻠﻮن )(clone
$ git clone https://collaborating.tuhh.de/itbh/hopon-ergebnisse.git

ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ در  ،GitBookﺑﺴﺘﻪ
دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزی  GitBookدر ﭘﻮﺷﻪ

gitbook-cli

docs

ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
$ gitbook build . docs/

اﮔﺮ در اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ رخ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰوﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.
$ gitbook install
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