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ازمدرسه تا مشغله –
 طرق آموزش حرفه اى در آلمان

بروشور براى مهاجرین تازه وارد و والدین انها

Persisch / فارسى

براى اطالعات الزم در مورد انتخاب حرفه میتوانید به اطالعات كارى و شغلی اداره
كارویا درمدرسه خود ویا به مركزمشاوره حرفه اى مراجعه كنید 

 Berufsberatung der Agentur für Arbeit
 Berufsinformationszentrum (BIZ)

این مراكزدر تمام شهر ها ى بزرگ وجود دارد ودر آنجا به تمام سئواالت شما مربوط
به انتخاب رشته و حرفه ویا تحصیالت عالی پاسخ  داده خواهد شد. مشاوران این
مراكز میتوانند همچنین درجستجو حرفه مناسب و یا نوشتن تقاضاى كارآموزى یا

پذیرش دانشگاهی به شما كمك كنند. بهتر است كه شما یكبار به یكی از این مراكز  
 بروید و اطالعات ضرورى را دریافت كرده و بعد ازآنجاجهت مشاوره فردى تقاضاى  

وقت مالقات كنید.   

این مراكز را چطور پیدا كنم؟
سعی كنید در اینترنت جستجو كنید. عالوه بر این دراینترنت در سایت هاى بیشمارى 
از قبیل زیرمیتوان اطالعات و ویدیوهاى مربوط به انواع حرفه هاى مختلف پیدا كرد:

www.planet-beruf.de/schuelerinnen

www.berufenet.arbeitsagentur.de

www.beroobi.de

درنمایشگاه هاو جلسات اطالعاتی نیز فرصت مناسبی میباشد براى دریافت اطالعات و
شناسایی از شركت هاومدارس حرفه اى. اطالعات در باره این نوع جلسات را نیز در

 مراكز اطالعات و مشاوره حرفه ها ویا از مدرسه خویش دریافت خواهید كرد.

چگونه میتوانم درمورد آموزش حرفه هاى مختلف اطالعات كسب كنم؟

چگونه  میتوانم جا براى آوسبیلدونگ پیدا كنم؟

 Duale Ausbildung (دوآل آوسبیلدونگ) جهت پذیرش براى: كارآموزى دوگانه
تقاضاى خودرا مستقیما به محل كار ارسال دارید. نام شركتهایی كه جا براى

آوسبیلدونگ دارند را میتوانید از اداره كار، از اطاق بازرگانی و یا ازاطاق صنعتگران 
دریافت كنید. از این شركت ها نیز میتوانید تقاضاى كارآموزى نمایید. مهمترین سایت  

 ها اینها هستند:   
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

www.ihk-lehrstellenboerse.de

https://www.handwerkskammer.de/service/lehrstellenboerse.html

براى آموزش حرفه اى در یك مدرسه باید تقاضانامه را به مدارس حرفه اى مربوطه
ارسال دارید. اطالعات الزم در باره این مدارس راهم میتوانید از ب-ى-ز دریافت  

كنید.

هدف شبكه والدین مهاجردر نیدرزاكسن پیشرفت امكانات تحصیلی وتربیتی فرزندان
مهاجران میباشد. والدین دراین امرنقش بسیارمهمی دارند. این شبكه به والدین مهاجر
یارى میكند تا آنها بتوانند با اطمینان و آگاهی بیشتردرپیشرفت تحصیلی فرزندانشان 

فعاالنه سهیم باشند.
این شبكه سازمانها، جمعیت ها ،سایر شبكه هاى فرهنگی مهاجران وهمچنین 

سایرجمعیت هاى حمایت از والدین را با یكدیگر ارتباط داده ودر هماهنگی خواسته 
هاى والدین مهاجراز طریق هشت شبكه اش در نیدرساكسن سعی دارد كه آنها بتوانند 

 مسایل خودرا با صداى هرچه رساتربه اولیاى سیاسی وفرهنگی و ادارى درسطح 
محلی و استانی برسانند. 

 براى اطالعات بیشتر در باره شبكه والدین مهاجروشبكه هاى محلی آن به سایت آن  
 www.men-nds.de :رجوع شود

فرزندان ما، آینده ما
براى آوسبیلدونگ چه شرایطی باید داشت؟

داشتن آوسبیلدونگ چه مزایایی دارد؟

چنانچه درآمد براى یك آوسبیلدونگ كافی نباشد چه میشود كرد؟

براى دوال آوسبیلدونگ باید مستقیما به خودآ شركت مورد عالقه تقاضا كرد. تصمیم 
گیرى براى انتخاب كارآموزان حرفه اى با خود كارفرمایان شركت است. كارفرمایان
عمدتا كسانی را انتخاب میكنند كه تحصیالت باالترى دارند. ولی كسانی هم كه مدرک

تحصیلی ندارند میتوانند جا براى كارآموزى پیدا كنند. یك دوره كارآموزى كوتاه 
(پراكتیكم) اغلب فرصت خوبی است براى شناساندن كیفیت هاى خود به شركت مورد
نظر. در آنجا میتوانید با شركت و نوع كارآشنا شوید و دریابید كه آیا این حرفهآبا ذوق

و استعداد شما تطابق میكند یا نه. براى تحصیل درمدارس حرفه اى، خود مدارس
تصمیم براى انتخاب شاگردان میكنند. شرط پذیرش در این نوع مدارس معموال مدرک

كالس یازده دبیرستان (رئال شول ابشولوس) میباشد ولی بعضی مدارس حرفه اى
مدرک كالس ده (هاپتشول ابشولوس) را هم براى ثبت نام قبول میكنند.

با داشتن تحصیالت حرفه ایآ (آوسبیلدونگ) شما در حین تحصیالت تجربه كارى
بدست میآورید ودر نتیجه شانس بیشترى در بازار كار دارید. درهمان سال اول
تحصیلی نیزحقوق میگیرید كه كه معموال بین چهارصد تا هشتصد یورودرماه

میباشد.

 و هرسال تحصیلی نیزبه آن اضافه میشود. بعداز اتمام آوسبیلدونگ در بعضی از
 مشاغل، حقوقتان میتواند حتی بیشتر از یك تحصیلكرده دانشگاهی باشد.

چنانچه درخواست پناهندگی شما رد شده باشد، شما میتوانید بمدت زمان 
آوسبیلدونگ اجازه اقامت داشته باشید. و چنانچه بعد از اتمام آوسبیلدونگ مشغول 

به كاربشوید میتوانید به مدت دو سال نیزحق اقامت در آلمان داشته باشید.  
(قانونآانطباق مهاجرینآ 2016 ژوئیه سال دوهزاروشانزده)

داشتن یك آوسبیلدونگ نشان میدهد كه شما حاضرهستید در اجتماع آلمان انطباق
 یابید. باین ترتیب شانس شمابراى گرفتن اقامت همیشگی درآلمان بیشتر میشود.

چنانچه به كشور زادگاه خود نیز برگردید، داشتن آوسبیلدونگ نشانی آنست كه
 شما تجربه و تخصص كارى دارید.

چنانچه درآمد خود و یا والدین شما كافی نباشد امكان كمك هاى مالی براى تحصیالت
(BAB) oder BAFöG .حرفه اى مثآل بافوگ وباب نیزوجود دارد 

Berufsausbildungsbeihilfe اطالعات كافی در این مورد را میتوانید ازاداره 
كارویا جاب سنتر دریافت كنید.عدم امكانات مالی سد ى براى ادامه تحصیالت حرفه

 اى و یا دانشگاهی در آلمان نخواهد بود.

1. تحصیالت حرفه اى (بروفزآوسبیلدونگ)
چنانچه تصمیم براى گذراندن یك بروفزآوسبیلدونگ گرفتید، میتوانید از بین

سیصدوپنجاه حرفه در بخش هاى تكنیكی، صنعتی،كشاورزى،بهداشتی،اقتصادى،
 مددكارى،تربیتی وغیره انتخاب كنید. عالوه براین دو نوع آوسبیلدونگ وجود دارد:

تحصیالت حرفه اى دوگانه ( دوئال آوسبیلدونگ): كه شامل دو بخش عملی كه
یادگیرى  درمحل كاراست و بخش درسی كه یادگیرى در یك مدرسه حرفه اى میباشد. 

ازاین طریق شما حقوق ماهیانه نیز دریافت میكنید.(آوسبیلدونگ فرگوتونگ).

تحصیالت تمام وقت درمدارس حرفه اى: در این نوع آوسبیلدونگ شما تمام وقت در 
مدرسه حرفه اى دروس مربوطه و كارهاى عملی را یاد گرفته و بعضی اوقات هم در

شركت هاى مختلف كارآموزى هاى كوتاه مدت انجام میدهید. در بعضی از رشته ها
حقوق ماهیانه هم بشما تعلق میگیرد ولی بعضی از مدارس نیز شهریه هم دارند. 
در مدارس حرفه اى درسهایی نظیرآلمانی، ریاضیات، تعلیمات اجتماعی ویا زبان

خارجه هم تدریس میشود. و در كارنامه ها فقط نمره امتحانی مهم نیست بلكه فعالیت   
و توجه در طول تدریس دركالسها نیز امتیاز دارند.   

2. تحصیالت دانشگاهی:
تحصیالت عالی تنها در دانشگاهها و مدارس عالی امكان داردو شرط آن داشتن

مدرک كالس دوازده و یا دیپلم دبیرستان آلمان یعنی آبیتور است. اما امكان تحصیالت 
عالی بدون این مدارک نیز وجود دارد. از گرافیك صفحه پشت این بروشورمیتوانید
دریابید چه راههایی براى این منظور وجود دارد. دانشگاهها و مدارس عالی دولتی

 شهریه ندارند.

 فرق بین تحصیالت حرفه اى و تحصیالت دانشگاهی چیست؟

والدین فرزندان خودرا بهتر از هركس دیگرى میشناسند و بهتر میدانندكه فرزندشان چه
نوع كارهایی را باعالقه و خوب انجام میدهدو چه فرقی با خواهرو برادرش ویا با بچه
هاى دیگر دارد. به همین دلیل آنها قادرهستند كه باوكمك فكرى كنند حتی اگر با سیستم
آموزش شغلی در آلمان آشنا نباشند. بهمین دلیل هرگز سعی نداشته باشید فرزند خودرا

مجبور به آموزش شغلی ویا رشته اى بكنید. فرزند شما باید خودبتواند شغل آینده اش را
انتخاب كند. آوسبیلدونگ و یا تحصیل دانشگاهی هردو سطح آموزشی باالیی دارند بهمین
جهت انسان باید به درسی كه میخواند دلبستگی داشته و استعدادش را داشته باشد تا بتواند

آنرا با موفقیت بپایان برساند. بسیار مهم است كه پیشاپیش اطالعات الزمه را بدست آورد.
سعی كنید با فرزند خود درباره عالقه شغلی واستعداد هایش صحبت كنید. اورا به جلسه 

مشاورتی و اطالعاتی همراهی كرده ودرجلسات والدین نیزشركت كنید. چنانچه مشگل
زبان آلمانی دارید تقاضا ى ترجمه  مطالب و یا مترجم كنید.و یا اینكه كسی را بعنوان 

 مترجم همراه خود ببرید. 

چه راههایی براى آموزش مشاغل در آلمان وجود ارند؟

والدین چگونه میتوانند به فرزندان خود براى انتخاب حرفه اشان كمك كنند؟

درآلمان شما میتوانید هم ازطریق تحصیالت دانشگاهی و هم ازطریق آوسبیلدونگ
  براى شغل مورد نظرتان آموزش ببینید. در حال حاضرسی دودرصد از دانش آموزانی

كه دبیرستان را ترک میكنند به دانشگاه میروند و چهل دو درصد یك آوسبیلدونگ 
شروع میكنند. هر دوى این راهها به آینده شغلی خوبی ختم میشود. اما بدون داشتن

مدرک آوسبیلدونگ ویا دانشگاه، پیدا كردن كارمناسب با درآمد خوب بسیار مشگل  
 است. در این  بروشور سعی شده است اطالعات اولیه بشما داده شود بهمین جهت

 توصیه میشود كه بطور فردى نیزاطالعات الزم را تهیه كرده و با مسئولین مشورت   
كنید. گرافیك   هادرپشت صفحه این بروشور طرق مختلف تحصیالت شغلی را نشان 

 میدهد.  

Die KAUSA-Landesstelle Niedersachsen hat das Ziel, mehr 
Menschen mit Migrationshintergrund für eine duale Ausbildung 
zu begeistern. Sie unterstützt migrantische Unternehmen bei 
der Erstausbildung und bringt junge Menschen mit Flucht- und 
Migrationshintergrund mit kleinen und mittleren Unternehmen 
zusammen. Sie informiert über das duale Ausbildungssystem, 
Ausbildungsberufe und mögliche Karrierewege. Zur KAUSA-
Landesstelle Niedersachsen gehören die Standorte Osnabrück  
(BUS GmbH), Region Hannover (pro regio e.V.) und Delmenhorst 
(VHS Delmenhorst). 
Die KAUSA-Landesstelle Niedersachsen wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der 
Initiative Bildungsketten.  
Mehr Informationen: www.kausa-niedersachsen.de 




