
GELO XWENDINA PÎŞEYÎ LI 
ALMANIYA ÇAWA DIBE?
Tu dixwazî li Almaniya dest bi xwendineke pîşeyî bikî? 
Tu dikarî di vê belavokê de hindek agahdariyên giring 
derbarê xwendina pîşeyî li Almaniya peyda bikî.

MA GELO MIN PÎŞEYEK 
YAN KAREK JI XWE RE 
HILBIJARTIYE?

EZ BI KÊMANÎ XWEDAN 
BAWERNAMEYEKE 
DIBISTANA NAVENDÎ ME 

 BERDEWAMKIRINA DIBISTANÊ 

Tu dikarî ji şehridariya bajarê xwe 
agahdariyan werbigrî ka tu dikarî herî 
kîjan dibistana nêzîkî mala xwe. Ji bo 
hevguncîna li gel Dibistanê rêvebiriya 
dibistana peywendîdar û dezgeha 
dibistanan berpirs in. Destnîşankirina polê 
bikêrhatî ji bo şagirtan di rêya derseke 
nimûneyî pêk tê. 

HÎN TU BAWERNAMEYÊN 
MIN YÊN DIBISTANÊ 
TUNE NE 

Malpera Pîşe TV (Berufe TV) ya dezgeha kar (Agentur für Arbeit) • Vîdyo derbarê xwendinên pîşeyî, ji A heta Z li ser 
malpera www.berufe.tv

Berufenet (Arbeitsagentur/dezgeha kar) • Agahdarî derbarê xwendinên pîşeyî û xwendinên zankoyî li ser malpera 
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Dezgeha federal ji bo kar (Bundesagentur für Arbeit) • dezgeha herî nêzîkî ji bo şêwirdariyê li herêma te li ser malpera 
www.arbeitsagentur.de

GELO EZ ÇAWA KAREKÎ PÎŞEYÎ Î BIKÊRHATÎ JI XWE RE PEYDA BIKIM? 

Dezgeha federal ji bo kar (Bundesagentur für Arbeit) • Şêwirdariya şexsî derbarê xwepêşkêşkirina ji bo kar û peydakirina cihên vala ji 
bo kar, tu dikarî dezgeha herî nêzîkî xwe li ser vê malperê peyda bikî: www.arbeitsagentur.de

Agahdarî û rênemayeke nivîskî debarê xwepêşkêşkirinê li ser malpera www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de û www.planet-beruf.de 

Borsa kar ya dezgeha kar  • Tu dikarî cihên karên pîşeyî li ser vê malperê peyda bikî: www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Rêxistinên xizmetguzariyên gêncên koçber  • Şêwirdariya şexsî li herêma nêzîkî te û bi rêya chat li ser malpera  www.jugendmigrationsdienste.de

PEYDAKIRINA CIHEKÎ JI BO KAREKÎ PÎŞEYÎ Û PÊŞKÊŞKIRINA DAXWAZNAMEYA NIVÎSKÎ 

Her fîrmek bi serê xwe biriyarê dide ka kîjan Belge û bawernameyên dibistanê ji bo wî pîşeyî durust in. Lê bi her hal Bawernameyeke dibistanê, pileyên baş û zimanê almanî 
giring in. Ji bo ku merov karibe dest bi xwendineke pîşeyî bike divê merov bi kêmanî xwedan bawernameya Dibistana navendî be (Hauptschulabschluss). Gelekî zor û zehmet 
ku merov karibe bêy bawernameyeke Dibistanê cihekî ji bo xwendineke pîşeyî ji xwe re bistîne. 

XWENDINA PÎŞEYÎ YA DUALÎ XWENDINA PÎŞEYÎ YA TÊORÎ 

BAWERNAMEYEKE 
MIN YA DIBISTANÊ 
Î BIYANÎ HEYE 

BAWERNAMEYA DIBISTANÊ 
BIDE PEJRANDIN 

Tu dikarî agahdariyên derbarê pejrandina 
bawernameyên Dibistanê li ser van herdu malperan 
peyda bikî: www.anerkennung-in-deutschland.de û 
bine  www.anabin.kmk.org

Xwendina piraniya karên pîşeyî xwendineke sîstema 
dualî ye. Ev tê wê watê ku xwendin ji aliyekî ve di 
Karsaze de (beşê praktîk) û ji aliyê din ve jî di 
dibistana pîşeyî de (beşê têorî) pêk tê.

Hindek xwendinên pîşeyî hene xwendina 
wan bi tenê li xwendegehên Pisporî yan 
akadêmiyên pîşeyî dibe. Lê beşê praktîk jî 
di hundurê wan xwendegehan de pêk tê.

KARNAME DAWÎ

piştî 2 heta 3 salan di rêya encamdana ezmûnekê. 
Merov dikare di pîşeyên karên destî de piştî 
wergirtina karnameya dawî xwendina xwe 
bêrdewam bike û xwendineke bilindtir destpêbike 
û pileya hosteyî di karê xwe de werbigre. Ji ber ku 
eger merov bixwazibe di paşerojê de di fîrma xwe 
ya taybet de weku hoste kesên din fêrî kar bike, 
divê merov xwedan bawernameya hostayê be.

CAREKE DIN ÇÛYÎNA DIBISTANÊ

Merov dikare piştî qedandina xwendina pîşe jî 
bakaloriya giştî yan bakaloriya bisporî (wek mînak li 
xwendegehên bilind yên pîşeyî (Berufsoberschule)) 
werbigre û merov hêdî dikare piştra xwendina zankoyî 
jî bike. Eger tu bûyî xwedan bawernameyeke zankoyî, 
ev bawername wê şansên te ji bo peydakirina karekî 
xwedan mûçeyê bilind pirtir û baştir bike.

DESTPÊKIRINA BI KAR 

eger alîkarî ji bo lêgerîna li kar ji te re lazim be, tu 
dikarî serdana wan Dezgehên li jor binavkirî bikî, 
wek mîna dezgeha federal ji bo kar (Bundesagentur 
für Arbeit) yan jî tu dikarî xwe bi xwe derbarê cihên 
kar yên vala li borsên kar û yekser jî li hela Karsazan 
agahdar bikî.

NEIN

KURTEKAREKÎ 
FÊRDAR 

Merov di çarçoveya kurtekarekî 
fêrdar çend rojan di fîrmekê de kar 
dike û wî karî ji nêz de nas dike. Tu 
dikarî weku nimûne xwe di rêya 
rêxistina xizmetguzariyên Cîwanen 
koçber 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
re yan yekser di rêya wê fîrmê 
re ya ku tu dixwazî li ba wê 

kurtekarê fêrdar pêk bînî, 
xwe agahdar bikî.

BAŞIYÊN ZIMANÊ 
ALMANÎ Û ZIMANÊ 
ZIKMAKÎ 

Herçend zimanê te yê almanî baş be, 
ewqasî tu dê di xwendina xwe ya  pîşeyî de 
biserkeftî bî. Xwendina li dibistana pîşeyî bi 
giştî bi zimanê almanî ye û ezmûn jî hemî bi 
zimanê almanî ne.

Zimanê welatê te yê eslî yan zimanê te yê 
zikmakî jî dikare ji bo te bibe piştevan di 
bazara kar de û tu sûdê jê werbigrî, ji ber 
vî hawî wê gelekî baş be, eger tu karibî 
zimanê xwe yê sereke yan zimanê 

xwe yê zikmakî jî pêşde bidî û 
xurt bikî.

GELO EZ DIKARIM LI ALMANIYA DEST BI XWENDINEKE PÎŞEYÎ BIKIM? ÇI BELGE Û BAWERNAME JI BO MIN LAZIM IN? 

Ev proje bi hevkarî tê 
fînansekirin ji aliyê fonda 
penaberiyê, koçberiyê 
û hevguncînê

XWENDINA PISPORÎ 

Di hindek beşan de gelekî baş 
e, ku merov di ber karê xwe re 

bixwîne û xwe pêşve bibe. Tu dikarî 
bi vî hawî şiyanên xwe yên karî û 

pîşeyî xurtir bikî û şansên xwe di 
bazara kar de baştir bikî. Hemî 
xwendegeh û kursên li seranserî 
Almaniya hene, di malperekê de 
hatine komkirin û li ser vê navnîşanê 
li ber dest in:
 kursnet-finden.arbeitsagentur.de

ERÊ

ERÊ

ERÊ ERÊ

NA

NA

NA


