
آموزش تئوری خالص

 برخی شغل های دارای آموزش فقط در مدارس
 ختصصی یا آکادمی های حرفه ای آموخته می
 شوند. در اینجا نیز خبش معلی و خبش توئری

.وجود دارد

 
www.berufe.tv وبسایت تلویزیون مشاغل متعلق به آژانس کار•  فیمل های مربوط به مشاغل حتت آموزش، از      تا     در وبسایت 

www.berufenet.arbeitsagentur.de ( آژانس کار) • اطالعات مربوط به مشاغل دارای آموزش و رشته دانشگاهی در وبسایت Berufenet

 www.arbeitsagentur.de آژانس فدرال کار • نزدیک ترین مرکز خدمات مشاوره در حمل

شغل مورد آموزش مناسب را چگونه می توامن پيدا کنم؟

 www.arbeitsagentur.de آژانس فدرال کار • مشاوره خشصی درباره درخواست و ارائه موقعیت های موجود، نزدیک ترین مرکز خدمات در وبسایت

 www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de, www.planet-beruf.de اطالعات و راهمنای درخواست در وبسایت 

 www.jobboerse.arbeitsagentur.de بورس کار آژانس کار • موقعیت های آموزشی را در این وبسایت پیدا کنید

 www.jugendmigrationsdienste.de خدمات مهاجرت جوانان •  مشاوره خشصی در حمل و از طریق چت

يافنت يک موقعيت آموزشی و درخواست کردن

 هر رشکت خودش تصمیم می گیرد که کالم صالحیت ها را برای یک موقعیت آموزشی در نظر دارد. به طور معمول داشنت  گواهینامه مدرسه، منرات خوب و آشنایی خوب با زبان آملانی مهم است.
برای گذراندن یک دوره آموزشی، فرد حداقل باید گواهینامه مدرسه اصلی را داشته باشد. بدون گواهینامه مدرسه، پذیرفته شدن در یک موقعیت آموزشی بسیار خست است

تاييد گواهينامه مدرسه

 اطالعات مربوط به تایید مدارک مدرسه را می توانید
در اینجا

NEIN

 کارآموزی

آزمايشی

 ددر یک کارآموزی آزمایشی، فرد چند روز در
 یک رشکت کار می کند و با کار آشنا می شود.
 اطالعات مربوطه را برای مثال از خبش خدمات

 مهاجرت جوانان بگیرید

 یا مستقیام از رشکتی که می خواهید
 کارآموزی را در آن اجنام دهید دریافت

کنید

(www.jugendmigrationsdienste.de)  

.

 مزايای زبان

آملانی و زبان مادری

 هر چقدر هبرت آملانی حصبت کنید، به مهان اندازه
 آموزش مشا موفقیت آمیزتر خواهد بود. آموزش

 در مدرسه حرفه ای فقط به زبان آملانی است و مهه
امتحانات نیز به زبان آملانی هستند

 زبان کشور زادگاه یا زبان مادری مشا نیز می
 تواند در بازار کار مزایایی داشته باشد، یعنی
 ارزش آن را دارد که زبان مادری را نیز در

!حوزه ختصصی یاد بگیرید

.

آيا من می توامن يک دوره آموزش شغلی را در آملان بگذرامن؟ چه صالحيت هايی را الزم دارم؟

 آموزش تکميلی

تخصصی

 در بسیاری از حوزه ها، در کنار مسلک، تعلیم
 تکمیلی نیز می تواند مفید باشد. به این ترتیب مشا

مهارت های ختصصی خود را توسعه می دهید
 و شانس خود را در بازار کار افزایش می دهید.

 بانک معلوماتی جامع درباره مراکز ارائه دهنده تعلیم
تکمیلی در رسارس جرمنی را می توانید در این ویب

  سایت ببینید
.kursnet-finden.arbeitsagentur.de

 آیا می خواهید شغلی را در آملان یاد بگیرید؟ در
 اینجا برخی اطالعات مهم را درباره آموزش حرفه ای

.در آملان دریافت می کنید

 من حداقل يک

 گواهينامه مدرسه

اصلی از آملان دارم

 من يک گواهينامه

مدرسه از خارج دارم

 من هيچ نوع گواهينامه

مدرسه ندارم

ادامه حتصيل در مدرسه

 آيا من شغلی را

انتخاب کرده ام؟

 هزینه های این پروژه از منابع
 صندوق پناهندگی، مهاجرت و

یکپارچگی تامین می شوند

 آموزش حرفه ای در آملان

چگونه اجنام می شود؟

.
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www.anerkennung-in-deutschland.de
             www.anabin.kmk.org.   و اینجا بیابید

 از هشرداری بپرسید که به کدام مدرسه در نزدیکی خود
 می توانید بروید. برای ادغام، مدیر مدرسه مربوطه پس

 از مشورت با اداره آموزش و پرورش، مسوئل اجنام کار
 است. تعیین سطح اغلب از طریق یک کالس آزمایشی

اجنام می شود

 

آموزش دوگانه

 بیشرت شغل های دارای آموزش، در یک سیسمت آموزش
 دوگانه آموخته می شوند. یعنی، آموزش از یک سو در

 رشکت (خبش معلی) و از سوی دیگر در مدرسه حرفه ای
.(خبش توئری) اجنام می شود

گواهينامه شغلی

 پس از 2 تا 3 سال، با قبول شدن در یک امتحان. در شغل
 های دارای مهارت دستی، پس از امتحان کارآموزی یک دوره
 آموزشی نیز برای تسلط بیشرت اجنام می شود. اگر فرد می
 خواهد بعدا در رشکت خود آموزش ببیند، این یک پیش نیاز

.است

آغاز کار

 برای دریافت کمک در زمینه جستجوی کار، می توانید به
 مراکز مذکور در باال، مثال آژانس فدرال کار مراجعه کنید،

 یا از بورس های کار یا مستقیام از رشکت ها درباره
.موقعیت های کاری موجود بپرسید

رفنت دوباره به مدرسه

 مهچنین پس از آموزش، این امکان وجود دارد که
 گواهینامه معومی و ختصصی ورود به دانشگاه را گرفته

 (برای مثال در مدرسه عالی حرفه ای) و در دانشگاه
 حتصیل کنید. یک مدرک دانشگاهی، می تواند شانس

.های مشا را برای یافنت یک شغل پر درآمد افزایش دهد

.
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