
MAFUNZO YA KITAALUMA 
UNAFANYAJE UJERUMANI?
Unataka kujifunza biashara nchini Ujerumani? 
Hapa utapata taarifa muhimu kuhusu mafunzo ya 
ukitaalam nchini Ujerumani.

JE, NIMESHAAMUA
 KAZI?

NINA CHETI CHA UJERUMANI 
CHA KUMALIZA SHULE 
BAADA YA DARASA LA 9 
( HAUPTSCHULABSCHLUSS)

ENDELEA NA ELIMU YAKO

Katika utawala wa jiji watakueleza ni shule 
gani katika eneo lako unaweza kwenda. 
Utawala wa shule husika unawajibika 
kusajili juu ya kushauriana na mamlaka 
ya shule. Uainishaji kawaida hufanyika 
baada ya somo la jaribio.

SINA CHETI CHA 
KUMALIZA SHULE

Kazi za tovuti ya TV ya Wakala wa Ajira • Video kuhusu kazi za mafunzo, kutoka A hadi Z kwenye www.berufe.tv

Berufenet (Shirika la Ajira) • Taarifa juu ya ujuzi wa mafunzo na kujifunza katika www.berufenet.arbeitsagentur.de

Shirika la Ajira la Shirikisho • Ofisi ya karibu  kwa mashauriano tembelea kwenye www.arbeitsagentur.de

NINAWEZAJE KUPATA MAFUNZO YA KUSTAHILI YA KAZI?

Shirika la ajira la Shirikisho • Ushauri binafsi juu ya maombi na uwekaji wa nafasi, ofisi ya karibu kwenye  www.arbeitsagentur.de

Taarifa na miongozo ya kuomba kwenye www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de na www.planet-beruf.de 

Shirika  la ajira  • Mafunzo yanaweza kupatikana kwenye  www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Huduma za uhamiaji wa vijana • Ushauri binafsi kwenye tovuti na kupitia mazungumzo kwenye www.jugendmigrationsdienste.de

PATA NA OMBA NAFASI YA MAFUNZO

Kila kampuni huamua yenyewe  juu sifa ambazo zinatarajia mahali pa mafunzo. Kama kanuni, diploma ya shule ya sekondari, alama nzuri na ujuzi mzuri wa Ujerumani ni 
muhimu. Kwa mafunzo unahitaji angalau diploma ya sekondari. Bila sifa ya kumaliza shule ni vigumu sana kupata ujuzi.

MAFUNZO YA UWIL MAFUNZO YALIYOJIKITA 
MOJA KWA MOJA SHULENI

NINA CHETI CHA 
KUMALIZA SHULE 
YA KIGENI

SIFA YA CHETI CHAKO CHA 
KUMALIZA KINATAMBULIWA

Habari juu ya kutambua sifa za shule 
zinaweza kupatikana katika
www.anerkennung-in-deutschland.de na 
www.anabin.kmk.org

Kazi nyingi za mafunzo zinapatikana katika mfumo 
wa uwili. Hii inamaanisha kuwa masomo hufanyika 
kwa upande mmoja kwenye sehemu ya kazi 
(sehemu halisi) na kwa upande mwingine katika 
shule ya ufundi (sehemu ya kinadharia).

Mafunzo fulani yanafundishwa tu
katika vyuo vya kiufundi au vyuo vya
ufundi. Hapa pia sehemu ya vitendo 
hufanyika katika shule.

SIFA ZA KITAALUMA

baada ya miaka 2 hadi 3 ya kuchukua mtihani. Kwa kazi 
za kitaalam za kibiashara , mafunzo ya kiufundi  
hutolewa baada ya kumaliza mafunzo. Hii ni sharti kama 
unataka kufundisha wafanyakazi wako katika biashara 
yako mwenyewe ,katika baadhi ya hatua.

KURUDI SHULENI

Baada ya mafunzo pia kuna uwezekano wa kupata
 elimu ya juu ya kuingia kwenye elimu ya juu (chini 
ya chuo cha ufundi) na kujifunza. Shahada ya chuo 
kikuu inaweza kuboresha fursa zako za kupata kazi 
kubwa ya kulipa.

KUANZA KAZI

Ili kusaidia kwa uwindaji wa kazi, unaweza 
kuwasiliana na maeneo yaliyotajwa hapo juu, kama 
vile: Kwa mfano, wasiliana na Shirika la Ajira la 
Ushirika, au uulize kuhusu nafasi za kazi au moja kwa 
moja kwenye makampuni kwa ajili ya nafasi ya kazi.

UTANGULIZI WA 
MAFUNZO KWA 
VITENDO

Wakati wa mafunzo kwa vitendo 
unafanya kazi kwa siku chache 
katika kampuni na ujue kazi fulani. 
Tafadhali wasiliana na huduma ya 
uhamiaji wa vijana 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 

au kwenye kampuni ambapo 
unataka kufanya mafunzo 

kwa vitendo.

FAIDA YA 
KIJERUMANI NA 
LUGHA YA ASILI

Kwa ubora unavyoongea Kijerumani, 
mafunzo yako yatafanikiwa zaidi. 
Masomo katika shule ya ufundi yapo 
katika kijerumani, pia mitihani yote 
ni kwa Kijerumani.
 Lugha yako ya asili au lugha mama  
  pia inaweza kukupa faida katika 
    soko la ajira, hivyo ni jambo 
      la thamani kuiboresha 
           katika uwanja wa 
                kitaaluma! 

 

JE, NINAWEZA KUFANYA MAFUNZO YA KITAALUMA  UJERUMANI? SIFA ZIPI NAHITAJI?

         MAFUNZO YA 
KITAALAMU

    Katika maeneo mengi, ni busara 
  kuendelea na mafunzo karibu na 
 kazi. Hivi ndivyo unavyoendeleza 
ujuzi wako zaidi na kuboresha fursa 
yako katika soko la ajira. Mfumokanzi  
kamili wa watoa mafunzo nchini kote 
 inaweza kupatikana kwenye

 

 kursnet-finden.arbeitsagentur.de.

HAPANA

HAPANA

HAPANA

NDIYO

NDIYO

NDIYO

NDIYO

Mradi huu unafadhiliwa 
na Mfuko wa Hifadhi, 
Uhamiaji na shirikisho.


