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مســروريم آمدنــت را بــه آلمــان خــوش 
آمديــد بگوييــم. تــو مــی توانــی در اينجــا 
ــم آن  ــد از خت ــروی و بع ــه ب ــه مدرس ب
ــا دانشــگاه  ــه ای  و ي ــه آمــوزش حرف ب
آغــاز نمايــی. آرزومنديــم شــانس بــه تــو 
دســت دهــد تــا برايــت يــک آينــده جديــد 

بســازی.

ــه  ــان اتحادي ــوان ســازمان جوان ــه عن  ب
  ، آلمــان )دی.گا.ب(  هــای کارگــری 
ــوزان  و  ــوق کار آم ــه حق ــد ب ــا متعه م
کارگــران جــوان در آلمــان  مــی باشــيم. 
اتحاديــه هــای کارگــری آلمــان - بخــش 
جوانــان و ســنديکا هــای ديگــر ايــن 
اتحاديــه  برايــت ضمــن آمــوزش حرفــه 
در  کار اطالعــات   ای و در محيــط 
بــاره حقــوق تــو ارائــه مــی نماينــد. 
ــش  ــام بح ــو در تم ــای عض ــه ه اتحادي
مــی  فعــال  آلمــان  اقتصــاد  هــای  
ــرای اعضــای خــود  جهــت  باشــند و ب
دســتمزد بهتــر و شــرايط بهتــر کار  
ــای  ــا از اعض ــد. م ــی نماين ــره م مذاک
خــود در صــورت بــروز معضــالت بــا 
کافرمايــان شــان، حمايــت مــی نماييــم. 
خــواه ارائــه ی مشــاوره باشــد و خــواه 

ــع. ــل مداف ــاب وکي انتص
هــای  اتحاديــه  ســنت  بــه  مطابــق   
ــاز  ــه ب ــک جامع ــا ي کارگــری هــدف م
اســت و  از کليــه ی کارگــران زن و 
ــر  ــا غي ــم. م ــی نمايي ــتيبانی م ــرد پش م
حزبــی و مســتقل مــی باشــيم، يعنــی 
اينکــه از دولــت  حقــوق نمــی گيريــم و 
بــه کــدام حــزب نزديکــی  نداريــم. هــر 

کارگــر، اعــم از زن و مــرد، مــی تواند 
بــه عضويــت مــا در آيــد- صرفنظــر از 
خاســتگاه اجتماعــی،  جنســيت، مذهــب 

ــش جنســی. ــا گراي ي

 بــرای اينکــه بتوانــی در مدرســه و 
در محيــط کار زودتــر عيــار شــوی،  
فراهــم  برايــت  را  مهــم  اطالعــات 
نمــوده ايــم. بروشــور بــا توجــه بــه 
ايســتگاه هــای مختلفــی کــه تــو بايــد  
ــه  ــوزش حرف ــه آم ــام موفقان ــرای اتم ب
ــی، تقســيم شــده اســت. در  ای طــی کن
پايــان  ليســت آدرس هــای داده شــده 
اســت  کــه در آن مــی توانــی اطالعــات 
بيشــتر،  مشــاوره و کمــک در ايــن 

زمينــه جســتجو نمايــی.

 اگــر مــی خواهــی در مــورد يــک 
موضــوع بيشــتر بدانــی، در داخــل متــن  
لينــک هــای داده شــده  کــه تــرا بــه آن 

ــی شــوند. ــون م رهنم

ــه  ــی ک ــو در راه ــت ت ــد موفقي ــه امي  ب
پيــش گرفتــه ای.

 اتحاديــه هــای کارگــری آلمــان - بخــش 
جوانان

1.  مقدمه

خواننده ی گرامی،  

http://www.berliner-botschaft.de
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2 سيستم مدارس آلمان

آموزش خوب از ابتدا

مهمتريــن مســأله بــرای آغــاز موفقانــه  زندگــی 
ــاس  ــوب اســت.. اس ــه ای خ ــوزش حرف ــغلی، آم ش
ــه  ــم مدرس ــا خت ــود ب ــی ش ــاده م ــه نه آن در مدرس
فرصــت هــای مختلفــی در مســير بعــدی زندگــی  ات 

ــاز مــی شــوند. ب

 آموزش و پرورش اجباری و حق 
تحصيل

آمــوزش و پــرورش در آلمــان اجبــاری اســت. ايــن 
موضــوع قاعدتــأ از 6 ســالگی بــرای  9 تــا  ده 
ســال مدرســه اعتبــار دارد. هــر کــودک  بصــورت 
رايــگان حــق آمــوزش و پــرورش  دارد. گواهينامــه 
هــای مــدارس مــی تواننــد نظــر بــه  اينکــه بــه 
ــاوت  ــم متف ــأ  از ه ــی روی، کام ــه م ــدام مدرس ک
باشــند. بــرای دريافــت باالتريــن گواهينامــه ، يعنــی 
بــه مدرســه  تــا 13 ســال  بايــد 12  "ابيتــور"،  

ــروی. ب

 آمــوزش و پــرورش اجبــاری بطــور عمــوم شــامل 
حــال کــودکان و نوجوانــان پناهجــو نيــز مــی گــردد. 
اينکــه آيــا آنــان واقعــأ بــه مدرســه مــی رونــد و يــا 
بايــد مــاه هــا منتظــر بماننــد، بســتگی بــه ايالــت 
مربوطــه و شــرايط محلــی دارد. در بعضــی ايــاالت 
آلمــان ) برليــن، بريمــن، هامبــورگ، ســارلند و 
ــاری درســت   شلســويگ- هولشــتاين(  آمــوزش اجب
هنــگام دادن تقاضــای پناهندگــی شــروع مــی شــود. 
ــاالت ديگــر پــس از ســه  ــر خــالف در بعضــی اي ب
مــاه، )ماننــد بايــرن و تورينگــن( يــا شــش مــاه 
ــادن- وورتينبــورگ(  شــروع مــی شــود. ــد  ب )مانن

اطالعات در مورد سيستم مدارس در 
ايالت تو

ــا ايلــت  سيســتم مــدارس در آلمــان از يــک ايالــت ت
ــد، زيــرا هــر ايالــت  خــود در  ديگــر فــرق مــی کن
بــاره سيســتم مــدارس تصميــم مــی گيــرد. بنــا بريــن 

پــرورش مربوطــه  آمــوزش و  وبســايت  وزارت 
ــرای  ــی ب ــی چــه امکانات ــا ببين ــن ت ات را جســتجو ک
مــدرک مدرســه داری. در مــدارس نيــز مشــاوره 
داده مــی شــود. ســال يکبــار در مــدارس  روز ورود 

ــد. ــاز" - دارن ــی  -"روز ب عموم

به کدام گواهينامه نياز داری؟
مدرک مدرسه متوسط/ هاوپت شوله

مدت مدرسه: 9 يا 10 سال
مدرسه: متوسطه/ عمومی

گواهينامــه متوســطه نخســتين ســند آمــوزش عمومــی 
ــت حــق   ــدرک براي ــن م ــان اســت. اي مدرســه در آلم
آغــاز آمــوزش حرفــه ای  بــرای اشــتغال بطــور مثــال 
در صنايــع دســتی، تجــارت و رشــته هــای تخنيکــی 
فراهــم مــی ســازد. بــا مــدرک متوســطه تــو همچنيــن 
امــکان آن را مــی يابــی تــا در يــک مدرســه باالتــر - 

گواهينامــه  "رئــا ل شــوله"- را بدســت آوری.

مدرک کالس دهم "رئال شوله"
مدت مدرسه: 10 سال

مدرسه: "رئال شوله"، عمومی

ــی  ــاد م ــز ي ــطه ني ــام دوره متوس ــوله"  بن ــال ش "رئ
شــود. بــا گرفتــن مــدرک آن مــی توانــی شــروع بــه 
آمــوزش حرفــه ای نمايــی. نظــر بــه "هاوپــت شــوله" 
در اينجــا شــانس تــو بــرای  يافتــن  جايــی بــرای 
ــرا داشــتن مــدرک   دوره آموزشــی بيشــتر اســت، زي
"هاوپــت شــوله" بــرای برخــی شــغل هــای آموزشــی 
بــرای  توانــی   مــی  تــو همچنيــن  نيســت.  کافــی 
تحصيــل در دانشــگاه در آينــده، گواهــی نامــه  ی 
"ابيتــور" را در يــک مدرســه عالــی فنــی يــا در يــک 

ــی. ــتان  حاصــل نماي دبيرس

 گواهينامه مدرسه عالی / ابيتور
مدت مدرسه: 12 يا 13 سال

مدرســه: دبيرســتان, مدرســه عمومــی/ مدرســه غالــی 
فنی

ــا " ابيتــور" گواهينامــه مدرســه عالــی عمومــی را  ب
ــود  ــی ب ــادر خواه ــس از آن ق ــی آوری. پ ــت م بدس
تــا در دانشــگاه تحصيــل نمايــی و يــا اينکــه  شــروع 
بــه آمــوزش حرفــه نمايــی. گواهينامــه مدرســه عالــی 
ــان در  ــردن امتح ــپری ک ــا س ــی ب ــی توان ــی  را م فن
ــد  اقتصــاد،  مهندســی  يــک رشــته اختصاصــی مانن
ــت  ــه براي ــن گواهينام ــی. اي ــوزش حاصــل نماي و آم
حــق تحصيــل در دانشــگاه رشــته هــای فنــی/ علــوم 
بــه  شــمول  از  بعــد  کنــد.  مــی  اعطــأ  کاربــردی 
دانشــگاه حتمــی نيســت کــه همــان بخــش اختصاصــی 

ــی. ــب نماي را تعقي

کدام مدرک مدرسه چه فرصت های برای تان ميسر می سازد؟

مدرک مدرسه متوسط/ هاوپت شوله

مدرک "رئال شوله "

گواهينامه مدرسه عالی و مدرسه 
عالی فنی ) ابيتور (

تحصيل در دانشگاه

 تحصيل در دانشگاه فنی

آموزش حرفه ای
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3 نوع آموزش حرفه ايالتعليم 

آموزش خوب برای کار خوب

تکميــل  را  مدرســه  موفقيــت  اگربــا 
کــرده ای، مــی توانــی برنامــه هــای 
ببخشــی.  تحقــق  آينــده  بــرای  بيشــتر 
هنــوز  دانشــگاه   در  تحصيــل  اگــر 
برايــت مطــرح نيســت، در بــاره امــکان  
آمــوزش حرفــه ای معلومــات بخــواه. 
پــس از همــه، در آلمــان 328 حرفــه 
آموزشــی بــه رســميت شــناخته شــده 

دارد. وجــود 

آموزش ارزش دارد
ــرد  ــدا ک ــت پي ــن اس ــگاه اول ممک در ن
ن فــوری يــک شــغل  - بــه جــای دو 
تــا چهــار ســال  ســرمايه گــذاری در 
نظــر  بــه  جــذاب   - حرفــه  آمــوزش 
وضــع  امــا  مــدت  دراز  در  برســد.. 
ــدان خــوب  ــدون آمــوزش فنــی چن ــو ب ت
ــوزش  ــن آم ــد: ضم ــی رس ــه نظــر نم ب
حرفــه  دانــش بــا ارزش و تجربــه خوب 
کمايــی مــی کنــی. بــه ايــن ترتيــب، بــه 
عنــوان يــک کارگــر ماهــر، بــه آســانی 
جايگزيــن نمــی شــوی. عــالوه بــر آن،  
ــده -  اعــم  ــوزش دي ــی  آم ــران فن کارگ
ــه صــورت آشــکار  ــرد  - ب از زن و م
ــکاران  ــه هم ــر ب ــتری  نظ ــد بيش در آم
بــا  دارنــد.  خــود  ی  نديــده  آمــوزش 
آمــوزش حرفــه  ای قــادر خواهــی بــود 
ــردی،  ــرايط گ ــد ش ــتر واج ــد بيش ــا بع ت
مســؤليت هــای جديــد بــه عهــده بگيــری 
و در شــرکت بــه مراحــل باالتــر صعــود 
نمايــی.  مالحظــه مــی کنــی کــه آموزش 

ــال ارزش دارد.  ــر ح ــه ه ــه ب حرف

 قرارداد جديد آموزش 
حرفه ای

آموزش حرفه ای آلمان  به سطح بين المللی شناخته شده است
ــی شــناخته  ــن الملل ــان در ســطح بي ــه ای آلم سيســتم آمــوزش حرف
شــده اســت. محتويــات برنامــه بــه طــور يکســان تنظيــم مــی شــود. 
ــول دوره  ــی در ط ــی خواه ــه م ــی چ ــی دان ــأ م ــن دقيق ــر اي ــا ب بن
آمــوزش يــاد بگيــری. و شــرکت هــا نيــز مــی داننــد چــه انتظــاری 
از نيروهــای فنــی آمــوزش ديــده داشــته باشــند. ايــن موضــوع 
ــم دوره آمــوزش  ــو پــس از خت ــر اســت کــه ت ــژه وقتــی مهــم ت بوي
حرفــه ای در يــک شــرکت  ديگــر شــروع بــکار نمايــی. نظــر بــه 
ــر  ــار ســال را در ب ــا چه ــه ای دو ت ــوط، آمــوزش حرف شــغل مرب
ــه ای مســتقيم در  ــرد. بيشــترين بخــش آمــوزش هــای حرف مــی گي
ــل  ــه کام ــک مدرس ــا درس در ي ــه و ب ــان يافت خــود شــرکت  جري

مــی شــود.

%96.4  آمــوزش هــای حرفــه ای  بطــور 
ــرکت  صــورت  ــه / ش ــتقيم در کارخان مس

مــی گيــرد

در  ای  حرفــه  هــای  آمــوزش    3.6%
يابــد. مــی  انجــام  از شــرکت   خــارج 

)منبع: BIBB, Statista ، آمار سال 2015( 

رهيابی به آموزش حرفه ای
ــه ای  ــه برنامــه آمــوزش حرف شــمول ب
بــرای اشــتغال ، بســتگی بــه اجــازه 
اقامــت تــو در آلمــان دارد. بــه عنــوان  
ــده  ــناخته ش ــميت ش ــه رس ــده ی ب پناهن
ــت  شــروع  ــدون محدودي ــی ب مــی توان
ــرای اشــتغال  ــه ای ب ــه آمــوزش حرف ب

ــی. نماي

 بــرای پناهجويــان بــا اجــازه اقامــت 
موقــت،  يــک دوره انتظــار ســه ماهــه 
پناهندگــی  درخواســت  ازارائــه  پــس 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. پــس از 
آن نيــاز بــه گرفتــن اجــازه از اداره 

داری. مهاجــرت 
  ايــن هــم شــايد  ممکــن باشــد کــه تــو 
ــور  ــی، ط ــته باش ــازه کار نداش کأ اج
ــرش   ــز پذي ــوز در مراک ــر هن ــال اگ مث
مقدماتــی زندگــی مــی کنــی و يــا اينکــه 
از يــک کشــور باصطــالح امــن بــه 
ــرای دانســتن اينکــه  ــده ای. ب ــان آم آلم
آيــا اجــازه کار در آلمــان داری يــا نــه، 
بهتــر اســت بــه ســرويس مهاجــرت 
بــرای جوانــان و يــا بــه کارمنــد امــور 
مراجعــه  ات  مربوطــه  اجتماعــی 

ــی. نماي

 چه نوع آموزش های حرفه ای موجود اند؟
شرکت- کارخانه/ آموزش دوگانه

آمــوزش دوگانــه کــه آمــوزش در شــرکت نيــز ناميــده مــی شــود، 
بــرای ســه يــا چهــار روز در هفتــه در خــود شــرکت يــا کارخانــه 
ــوزگار  ــک آم ــر ي ــر نظ ــتقيم زي ــور مس ــو بط ــد. ت ــی ياب ــام م انج
حرفــه در شــرکت کار خواهــی کــرد. از طريــق عملــی چيــز هــای 

را کــه بايــد  بــرای حرفــه ات بيامــوزی، فــرا مــی گيــری.
 عــالوه بــر آن بــرای يــک تــا دوروز در هفتــه بــه مدرســه حرفــه 
مــی روی. در آنجــا اساســات مهــم نظــری، همچنيــن  کار و دانــش 
حقوقــی اجتماعــی و  مســائل سياســی  - اجتماعــی بــه طــور کلــی، 

تدريــس مــی شــوند.
 قانــون آمــوزش حرفــه ای بــه شــيوه ای يکســان بــرای همــه 
ــد کــه  در طــول دوره  چــه  ــه ای تعييــن مــی کن کارآمــوزان حرف
نــوع مهــارت هــا و دانــش هــای عملــی بــه دســت آورنــد. در 
ــوای  ــام محت ــود  تم ــادر نش ــه ق ــا کارخان ــرکت ي ــه ش ــی ک صورت
ــود  ــرکتی وج ــن ش ــی بي ــز آموزش ــد،  مراک ــه  کن ــی را ارائ درس
دارنــد کــه مــی توانــی همــراه بــا ديگــر کارآمــوزان از آن بازديــد 

ــی. نماي
ــک  ــده ای ي ــامل ش ــه در آن ش ــرکتی ک ــوزش از ش ــول آم  در ط
ــه آمــوزش دريافــت خواهــی کــرد. شــايد نيزمســتحق  کمــک هزين

ــی شــوی. ــت مال حماي

در باره حمايت مالی در فصل 6 بيشتر خواهی 
خواند.
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آموزش حرفه خارج از شرکت
ــه  ــرای آمــوزش حرف ــی ب اگــر در يــک شــرکت جاي
آموزشــی  موسســه  يــک  بــا  توانــی  مــی  نيابــی، 
ــکل  ــن ش ــدی. اي ــه ببن ــل حرف ــرار داد تحصي ــک ق ي
فراگيــری حرفــه بنــام  آمــوزش حرفــه خــارج از 
شــرکت ناميــده مــی شــود. بســياری از موسســات 
آموزشــی توســط دولــت تاميــن مــی شــوند. امــا ارائــه 

ــد. ــود دارن ــز وج ــاری ني ــدگان تج دهن
 محتــوای آموزشــی آنهــا نيــز عيــن چيــز اســت. دانش 
نظــری و عملــی را فــرا مــی گيــری. امــا بخــش 
ــه  ــرد، بلک ــی گي ــورت نم ــرکت ص ــی آن در ش عمل
در کارگاه هــا، آزمايشــگاه هــا و يــا دفاتــر آموزشــی  
ــار چــوب کار  ــد. درچه ــی ياب ــده انجــام م ــه دهن ارائ
عملــی ،  فرآينــد هــای  کار در يــک شــرکت واقعــی 
ــه  ــری در مدرس ــوزش نظ ــوزی. آم ــی آم ــز م را ني

ــد. ــه  ای انجــام مــی ياب حرف
در صــورت  آمــوزش حرفــه خــارج از شــرکت 
ــی.  ــه آموزشــی دريافــت مــی نماي ــز  کمــک هزين ني
ايــن امرنيــز بــا حمايــت دولــت  صــورت مــی گيــرد. 
ــتر  ــی بيش ــت مال ــق حماي ــاص،  ح ــرايط خ تحــت ش

ــت. ــی داش ــز خواه ني

 در باره حمايت مالی در فصل 6 
بيشتر خواهی خواند.

پشتيبانی در طول آموزش
شــايد بــرای آغــاز آمــوزش و يــا  اتمــام موفقانــه 
ــال  ــته باشــی. بطــور مث ــک داش ــه کم ــاز ب ی  آن ني
ــن  ــا آموخت ــان و ي ــوز مشــکالت زب ــه هن هنگامــی ک
داری. بــرای ايــن منظــور آژانــس  کار ، کمــک 
هــای تعاونــی آمــوزش و پــرورش کار )ABH( و يــا 
آمــوزش حرفــه ای منضــم بــا کمــک )ASA( ارائــه 
مــی نمايــد. تــو مــی توانــی ســبق هايــت رابــا تقســيم 
ــا  ــم ببخشــی و ي در اجــزای کوچــک تکــرار و تحکي
حتــی در محــل کار در شــرکت بــه همــراه داشــته 
باشــی. اطالعــات در مــورد تقاضــا نامــه را مــی 

توانــی از آزانــس کار بدســت آوری.

المهنة
شغل آموزشی1
ــش 2 ــرد( در بخ ــا م ــس )زن ي ــه  بزن گواهينام

ــر ــت دفت مديري
بزنس و تجارت در خرده فروشی3
فروشنده4
مکاترونيک اتومبيل5
بزنس- در صنايع6
کارمند فنی پزشکی7
تجــارت 8 و  بــزرگ  تجــارت  در  بزنــس- 

جــی ر خا
الکترونيک )در تمام رشته ها(9

کارمند فنی دندانپزشکی10

مشاغل آموزشی محبوب سال 2015 

))BIBB :منبع(

بــا "ابيتــور"  مــدرک پذيــرش دانشــگاه عمومــی 
را  حاصــل کــرده ای. توســط آن مــی توانــی در 
ــور  ــی. ابيت ــمول بده ــا تقاضــای ش ــگاه ه ــام دانش تم
مســلکی- فــاخ ابيتــور-  تــرا مســتحق شــمول در 
دانشــگاه فنــی مــی ســازد. در شــرايط ويــژه امــکان 
تحصيــل بــدون داشــتن ابيتــور نيــز وجــود  دارد، 
بطــور مثــال  هنگامــی کــه چنــد ســال در يــک شــغل 
کار نمــوده باشــی. بــرای اطــالع بيشــتر بــه وبســايت 
ــن. ــه ک ــوط مراجع ــت مرب ــوزش در ايال وزارت آم

 دانشــگاهها و دانشــکده هــای فنــی در آلمــان طيــف 
گســترده ای از دوره هــای تحصيلــی  ارائــه مينماينــد. 
ــی  ــای علم ــش ه ــه پژوه ــا ب ــگاه ه ــز در دانش تمرک
اســت. دوره هــای آموزشــی دردانشــکده هــای فنــی، 
بــا ايــن حــال، بيشــتر برنامــه گــرا و اغلــب بــا يــک 

کارآمــوزی اجبــاری همــراه اســت.

تحصيل

بيشتز از
 

17,000  
دوره  آموزشی

اطالعــات در مــورد دوره و روند درخواســت 
ــج  ــا و کال ــای دانشــگاه ه ــايت ه را در وبس
هــا دريافــت خواهــی کــرد. در آنجــا مــی توانــی 
ــا دانشــجويان خارجــی  مســؤلين تمــاس و گفتگــو ب

ــدا کنــی. ــز پي را  ني
 اطالعــات و مشــاوره در مــورد تحصيــل دانشــگاهی 
از ســوی  خدمــات مهاجــرت جوانــان  هــم داده مــی 
شــود. اطالعــات بيشــتر در ايــن مــورد در بخــش 

خدمــات داده شــده اســت.

 تامين مالی تحصيل
تــو در آلمــان بــدون کمــک مالــی خانــواده   هــم مــی 
توانــی تحصيــل کنــی. پناهجويانــی کــه برســميت 
شــناخته مــی شــوند، پــس از 15 مــاه انتظــار مســتحق 
ــدرال  ــون ف ــق " قان ــه از طري ــک هزين ــت کم درياف
بــرای ارتقــای آمــوزش" يعنــی "بافــوگ" مــی گردنــد. 
بــا آن مــی توانــی هزينــه هــای مهــم روزانــه را تأمين 
کنــی. بلنــد تريــن مقــداری کــه بافــوگ بپــردازد 735 
يــورو در مــاه مــی باشــد )09.02.2016(. ايــن 
پــول بــرای تمــام دوره عــادی تحصيــل پرداخــت مــی 
ــد نيمــی از  ــد از فراغــت از دانشــگاه،  باي شــود. بع

بودجــه نامبــرده را بــه تدريــج بازپرداخــت نمايــی.
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اطالعات بيشتر راجع به بافوگ و همچنين 
درخواست آن را می توانی از اين لينک 

بدست آوری www.bafög.de. اطالعات 
تماس نزديکترين  دفتر مشاوره  در منطقه ات را 

نيز در همانجا پيدا می کنی. کالج ها و دانشکده 
های فنی نيز مشاوره می دهند.

انشجويان همچنين می توانند برای يک بورس 
تحصيلی  درخواست بدهند. بنياد های مختلف به 

دانش آموزانی که خدمات حرفه ای خوبی نشان می 
دهند و در همان حال درمسايل اجتماعی مشارکت 

می کنند، پول اعطأ می کنند. ميزان بورس 
دانشجويی بستگی به  مقدار بافوگ دارد. اين پول 

بازپرداخت نمی شود. عاله بر آن،  دانشجويان 
برای اقامت در خارج و يا خريد کتاب هم پول 

دريافت می کنند.

 هانس بوکلر - بنياد نزديک به اتحاديه 
کارگری-  نيز از طريق "  اقدام آموزشی 
بوکلر" ) بوکلر اکسيون( ، به پناهجويان فرصت  
ميدهد تا  خودشان را برای دريافت بورس  ثبت 

نام نمايند.  شرط آن داشتن مجوز بافوگ است.   
صندوق ضمانت  دانشگاه  برای پناهجويان 

خدمات مشاوره برای روشن شدن فرصت های 
آموزشی در آلمان می دهد. برای اطالعات بيشتر  

 در مورد درخواست اينجا مراجعه کن: 
www.boeckler.de/bab.htm
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4  جهت يابی حرفه ای

آموزش مناسب برای تو

کار در دوران  بزرگســالی نقــش مهــم بــازی مــی کنــد 
ــه  ــرد. از يکســو ک ــی گي ــر م ــياری در ب ــان بس وزم
کار  امــرار معــاش مــی کنــد،   از ســوی ديگــر بايــد 
ســرگرم کننــده نيــز  باشــد بنابرايــن  دقيقــا درمــورد 
ــه داری  فکــر کــن،  ــه آن عالق ــزی کــه ب همــان  چي
قبــل از اينکــه بــرای آمــوزش و پــرورش و حرفــه ای 

آينــده تصميــم گيــری کنــی. 

 پرســش هــای زيــر برايــت در انتخــاب شــغل مــی 
تواننــد کمــک کننــد:

چه برايت سرگرم کننده است/  •

•  سرگرمی ات چيست؟

•  چه  چيز مورد عالقه ات  هست؟ 

کدام درسها در مدرسه برايت آسانتر بودند؟  •

چه چيزی برايت جرأت می بخشد؟  •

کدام کار برايت مناسب است؟
مــی  را  ات  توانايــی  و  عالقــه  اگــر 
حرفــه  کــدام  کــه  کــن  فکــر  دانــی، 
برايــت بهتــر و مناســب تــر اســت. 
  )BIZ( در  مرکــز اطالعــات شــغلی
مــورد   توانــی در  مــی  کار،  آژانــس 
شــغل هــای آمــوزش حرفــه ای اطــالع 
حاصــل نمــوده و مشــاوره بخواهــی. 
شــعبه ايــن مرکــز در محــل نزديــک بــه 

ــود. ــی ش ــدا م ــم پي ــو ه ت

 خدمــات مهاجــرت جوانــان،  دفتــر 
خارجــی هــا و برخــی انجمــن هــا نيــز 
در جهــت يابــی شــغل  کمــک مــی کنند. 
تــو مــی توانــی همچنــان  بطــور مســتقيم  
بــا يــک شــرکت بــه تمــاس شــوی. بــه 
ايــن ترتيــب مــی توانــی در عيــن حــال 
از  موجوديــت جــای بــرای آمــوزش 

ــی ــز ســوال نماي ــه ای ني حرف

 بازديــد از يــک نمايشــگاه آمــوزش 
حرفــه هــم ارزشــش را خواهــد داشــت. 
در اينجــا شــرکت هــای اشــتراک مــی 
کننــد کــه  بســته های آمــوزش حرفه ای  
ارائــه مــی نماينــد. مــی توانــی بــا آنهــا 
رابطــه تمــاس بــر قــرار و ســواالتی در 
مــورد شــغل و شــرکت هــای آمــوزش 
تاريــخ   ســازی.  مطــرح  ای  حرفــه 
برگــزاری نمايشــگاه آمــوزش حرفــه 
ای بعــدی نزديــک محــل اقامتــت را 
مــی توانــی از آژانــس کار يــا از مرکــز  

ــا شــوی. ــی جوي کارياب

اطالغات در مورد شغل آموزش حرفه ای در 
انترنت  هم ارائه می شود. بيشتر وبسايت های 

آن به زبان آلمانی اند،  بعضی از آنها به زبانهای 
ديگر نيز اطالعات عرضه می دارند.

www.planet-beruf.de
www.berufenet.arbeitsagentur.de

اطالعــات و عرضــه مشــاوره از ســوی آژانــس کار )بــه آلمانــی، 
انگليســی، فرانســه(

www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/
WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/

AsylumSeekers/index.htm
اطالعــات و عرضــه مشــاوره از ســوی آژانــس کار )بــه آلمانــی، 

انگليســی، فرانســه(

www.make-it-in-germany.com
ــا  ــا ب ــس کار همپ ــاد، وزارت کار و آژان ــات وزارت اقتص اطالع
ــی،  ــه آلمان ــان ) ب ــوزش و کار در آلم ــورد آم مســايل ديگــر در م

ــپانيايی( ــه و اس ــی، فرانس انگليس

http://ausbildungsinteressierte/ 
thejobofmylife.de/en

اطالعــات  وزارت کار و آژانــس کار در بــاره آمــوزش حرفــه ای 
ــه  در آلمــان و  شــغل هــای کــه  بخصــوص ســراغ مــی شــوند) ب

آلمانــی و انگليســی(

www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua/
stu/enindex.htm

اطالعــات "گويتــه انســتيتوت" در مــورد تحصيــل و آمــوزش حرفــه 
ای در آلمــان. ) بــه زبــان هــای مختلــف(

چه می توانی خوب انجام دهی؟
ــی  ــأ  يک ــغل آموزشــی مطمين ــش از 300 ش ــن بي بي

ــدا مــی شــود.   ــو پي مناســب ت

ــت   ــتان و  آموزگاران ــا دوس ــس. ب ــا را بنوي ــخ ه پاس
صحبــت کــن. چگونــه تــرا مــی يابنــد؟ چــه کاری مــی 
تواننــد بــه تــو توصيــه کننــد؟  کســانی را مــی شناســی 
کــه در حــال حاضــر  کار کننــد يــا آمــوزش ببيننــد؟ 
از آنــان نيــز ســوال کــن.  آنهــا مــی تواننــد  رهنمايــی 

هــای خــوب بدهنــد.

http://www.planet-beruf.de
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de 
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de 
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/AsylumSeekers/index.htm
http://www.make-it-in-germany.com
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http://ausbildungsinteressierte thejobofmylife.de/en
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
http:///www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua stu/enindex.htm
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به رسميت شناختن ديپلم  خارجی
ــگاه و  ــدرک دانش ــه، م ــه مدرس گواهينام
حتــی ســند آمــوزش حرفــه ای از کشــور 
مبــدأ را مــی تــوان در اينجــا تشــخيص 
و برســميت شــناخت. در ايــن  ضمــن  
ــی  ــه کنون ــه گواهينام ــت مــی شــود ک تثبي
ات معــادل کــدام گواهينامــه آلمانــی اســت.

 اگــر مدرســه ات پيــش از آمــدن بــه آلمــان 
تمــام نشــده بــود، در اينجــا کالس تــو  

ــن مــی گــردد. ــدی و تعيي ــه بن طبق

اطالعــات در مــورد برســميت شــناخته  
شــدن مــدارک دانــش آمــوزی و مشــاوره 
در ايــن مــورد را مــی تــوان اينجــا يــاف

www.anerkennung- 
in-deutschland.de 

http://www.anerkennung- in-deutschland.de
http://www.anerkennung- in-deutschland.de
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آزمايش در کار آموزی
اينکــه در مــورد انتخــاب رشــته  تصميــم بگيــری . در اينجــا بايــد 

بــه چنــد نکتــه دقــت کــرد: 
•  کار عملــی نبايســت بيــش از ســه مــاه دوام کنــد، مگــر اينکــه  
ــد. ــگاهی باش ــل دانش ــا تحصي ــه ای و ي ــوزش حرف ــی از آم بخش

•  در کار عملــی، يادگيــری تقــدم دارد. تــو هــم  نبايــد جايگزيــن 
ــار  ــد منحصــرأ کن ــم  نباي ــوی و ه ــل ش ــروی کار کام ــک ني ي

ــوه بنوشــی. ــته قه ــی نشس ــتگاه کپ دس
ــت  ــول کمــی درياف ــد پ ــک بســر مــی برن ــه در پراتي کســانی ک  •
ــاد  ــا ي ــزی در آنج ــه چي ــم اســت ک ــن رو مه ــد. از اي ــی دارن م
بگيــری و بــه عنــوان نيــروی کار ارزان مــورد اســتفاده قــرار 

ــری. نگي
بــرای کار آمــوزی  نيــاز بــه بســتن يــک قــرارداد کارآمــوزی   •

اســت.

در پايــان دوره کار غملــی ، گواهينامــه 
آن  در  کــه  داری  مــی  دريافــت  ی  
مشــخصات کار عملــی و چيــز هــای 
گــردد.  مــی  درج  ای،  آموختــه  کــه 
ايــن گواهينامــه بــه عنــوان مــدرک در 
ــد. ــی کن ــک م ــو کم ــه ت ــت ب درخواس

 حقــوق کار عملــی تــو نبايــد کمتــر از 
300 يــورو در مــاه باشــد. حتــی بهتــر 
ــر اســاس  ــه  ب ــه کمــک هزين آنســت ک
عيــار  شــرکت  آمــوزی  کار  حقــوق 
تمــام وقــت  شــود. در صــورت کار 
ــی  ــت م ــا  درياف ــه از آنج ــی ک ، حقوق
داری بايــد  کفايــت هزينــه ی زنــد گــی  
را بنمايــد. نظــر بــه ســطح دســتمزد تــو  
ممکــن اســت   پــول بيمــه اجتماعــی 
ــن  ــال شــود. اي ــر آن  اعم ــات  ب و مالي
ــتمزد از  ــبه ی دس ــگام محاس ــول  هن پ

ــو کســر مــی شــود. ــد ت در آم

کار  مــورد  در  ســوالی  اگــر 
داری  پراکتيکــوم-    - عملــی 
ــه کارگــری مربوطــه تمــاس  ــا اتحادي ب
کار  قــرارداد  اتحاديــه   ايــن  بگيــر. 
آمــوزی عملــی و همچنيــن گواهينامــه 
ات را  بررســی مــی نمايــد و  در برابــر 
کارفرمــا از حقــوق  تــو نمايندگــی مــی 

ــد. کن

 
آغاز و پايان دوره کار عملی"چه به قرارداد کارآموزی  تعلق دارد؟" چک ليست  توصيح فعاليت ها  حقوق/ اجرت کار آموزی  سرپرست کارآموزی  دوره تعطيالت  مدت اطالع برای فسخ  

توجــه بــه قــرارداد هــای جمعــی و موافقــت نامــه هــای    ــار اجرايــی دارنــد مقررات برای مرخصی استعالجیشــرکت کــه اعتب  

5 درخواست

اين چيزيست که من می خواهم! 
حاال چه؟

اگــر تصميــم بــه آمــوزش حرفــه ای 
گرفتــه ای بايــد دنبــال شــرکت مناســبی  
بگــردی. اينکــه چگونــه بــا موفقيــت  
ــرای  ــی ب درخواســت مــی دهــی و جاي
آمــوزش  حرفــه ا ی برايــت مــی يابــی، 

ــم.  ــن فصــل نشــان مــی دهي در اي

 درجستجوی جايی برای کار 
آموزی

از  مســتقيم  بطــور  کــه  دارد  ارزش 
شــرکت هــای مــورد نظــر خــود جهــت 
درخواســت  جايــی بــرای  آکار آمــوزی  
ســوال نمايــی. زنــگ بــزن و يــا اينکــه 
مســتقيم آنجــا برو. در وبســايت شــرکت  
ــه ای  ــرای پيشــنهادات  آمــوزش حرف ب
ــأ آمــوزش  پــرس و جــو کــن. اگــر قب
حرفــه ای را در يــک شــرکت بــه اتمــام 
ــه    ــن ک ــا  ســوال ک ــانده ای، از آنج رس
ــا  ــتند ي ــده هس ــتجوی آموزن ــا در جس آي

نــه.

 اطالعــات در مــورد شــرکت هــای  
بطــور  توانــی  مــی  را  آمــوزی  کار 
مســتقيم  از مــدارس حرفــه ای حاصــل 
کنــی. در مناطــق روســتايی، ممکــن 
انگشــت  آموزشــی  مراکــز  اســت 
شــماری درنزديکــی تــو وجــود داشــته 
باشــد. در مناطــق و شهرســتان هــای 

ــن. ــتجو ک ــز جس ــر ني ديگ

در انترنت نيز اطالعات در مورد شرکت های کار آموزی و جا 
های آموزش حرفه ای موجود است:

اطالعات  اتاق های صنايع و بازرگانی:  • 
www.ihk.de

اطالعات  اتاق های صنايع دستی:  • 
http://handwerk.de/ausbildung

•  بورس های شغل و خدمات مشاوره ای آژانس کار:                                           
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

•   پلت فرم آژانس کار برای جستجوی آموزش حرفه ای: 
www.ausbildung.de

•  بورس های شغل- انترنت:
 www.monster.de  

  www.stepstone.de  
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اگــر جايــی بــرای آمــوزش حرفــه ای  يافتــه ای، بايــد بطــور کتبــی  
ــه   ــد ک ــان ده ــد نش ــت باي ــتی. درخواس ــود را بفرس ــت خ درخواس
تــو در مــورد آن بخوبــی آگاهــی. آنــرا مســتقيم بــه آدرس  شــخص  
تمــاس ارســال کــن و در آن  انتظــارات شــرکت را مــد نظــر 
بگيــر. چــرا مــی خواهــی ايــن آمــوزش را انجــام دهــی؟ در بــاره 

ــده. ــح ب ــی خــود توضي ی توانايــی، عاليــق و دانــش قبل

ــه نظربســياری از  ــرد.  ب ــی گي ــز رابطــه م ــرم ني ــه ف موضــوع ب
ــتاندارد  ــق اس ــا مطاب ــت ه ــه در خواس ــت ک ــم اس ــا مه ــرکت ه ش
باشــند. چگونگــی و نمونــه ی يــک  درخواســت  صحيــح را 
ــدازه  مــی توانــی در مرکــز اطالعــات شــغلی مالحظــه نمايــی. ان
آلمانــی   اســتاندارد  نامــه هــا بــر اســاس  )DIN( - موسســه 
ــناد را  ــی. اس ــتجو کن ــت جس ــی در انترن ــی توان ــتاندارد - را م اس
بطــور اساســی آمــاده بســاز و از ديگــران خواهــش کــن آنــرا 
بخواننــد. درخواســت بايــد خالــی از اشــتباه و منظــم باشــد. اســناد 
اســکن شــده بايــد قابــل خوانــدن باشــند. برخــی از شــرکت هــا  يــک  
کپــی عکــس  اضافــی از درخواســت کننــده مــی خواهنــد. بــه لبــاس 
مناســبی  کــه در آن  جــدی و مــورد اعتمــاد بــه نظــر برســی، توجــه 

ــو مشــاوره بدهــد. ــه ت ــد ب ــاره عــکاس مــی توان ــن ب کــن. در اي

کارفرمــا درخواســت تــرا پســند يــده 
ــه دعــوت شــده  ــه مصاحب اســت؛  ب
ای. معمــوأل چنديــن نفــر از شــرکت 
، در  مصاحبــه  کــه حــدود 30 
تــا 45 دقيقــه در بــر مــی گيــرد، 
بــرای  نماينــد.  مــی  اشــتراک 
مصاحبــه آمادگــی بگيــر و آنــرا بــا 
ديگــران تمريــن کــن. پرســش هــای 
متــداول در مصاحبــه شــغلی، بــه 

ــد: ــن ان ــال، چني ــوان مث عن
چــه چيــز انتخــاب حرفــه ی شــما را   •

ــرار داد؟ ــر ق تحــت تأثي
چــه انتظاراتــی شــما را بــا آمــوزش   •

ــد؟ ــی  زن ــد م پيون
نســبت  بــه  شــرايطی کــه در مــورد   •
ــد،  چــه  ــه اي ــه  در نظــر گرفت حرف

ــد؟ فکــر مــی کني

بجــا  خــوب  احســاس  اينکــه  بــرای 
گــذاری ، بايــد در پوشــيدن لبــاس منظــم 
و جــدی ، دقــت نمايــی. نشــان بــده   
ــه  ــوزش حرف ــا  آم ــل داری ت ــی مي خيل
را بــه اتمــام رســانی، توضيــح بــده بــه 
ــتی. ــد هس ــه من ــژه  عالق ــز وي ــه چي چ

بــرای بســياری از شــرکت هــا، قبــل 
ســطح   تعييــن  آزمــون  مصاحبــه  از 
تــو  آن  در  کــه  شــود  مــی  برگــزار 
بــه شــغل را  بايــد وظايــف مربــوط 
ــاد  حــل کنــی. ايــن آزمــون شــباهت زي
معمــوأل  دارد.  کالس  هــای  کار  بــه 
موضوعــات گوناگونــی ماننــد دانــش 
عمومــی، زبــان، رياضــی و منطــق  

پرســيده مــی شــوند.

ايجاد احساس خوباسناد صحيح برای درخواست
 شــرکت هــای بــزرگ متقاضيــان را 
در يــک مرکــز ارزيابــی تســت مــی 
کننــد. در اينجــا وظايــف بايــد بــه گونــه 
ی مشــترک  بــا ديگــران حــل شــود. 
ــد  ــی خواه ــرکت م ــئول ش ــنل مس پرس
توانــی  مــی  چگونــه  تــو  کــه  بدانــد 
ايــده هايــت  تيــم کار کنــی،  دريــک 
جهــت  راه حــل  چيســت و از کارچــه 
ــاده  ــد آم ــکار باي ــرای اين ــی . ب مــی دان
باشــی. مشــاوره در مراکــز اطالعــات 

ــت. ــر اس ــت ميس و انترن

تبعيض ممنوع است
بايــد  تــو  مــورد  در  گيــری  تصميــم 
هايــت گرفتــه  مهــارت  اســاس   بــر 
ــن  ــگ پوســت، جنســيت،  دي شــود. رن
در  نبايــد  جنســی   هــای  گرايــش  و 
تصميــم  نقــش داشــته باشــد. بــه هميــن 
در  ســواالت  مصاحبــه   در  منظــور 
ــا زندگــی خصوصــی  مجــاز  رابطــه ب
نيســتند  و از ســوی تــو نبايــد پاســخ 
داده شــوند. اگــر ســوالی بــه نظــرت 
ــرس  ــد، بپ ــی رس ــب م ــب و غري عجي
کــه چــه رابطــه بــا آمــوزش حرفــه 
ای دارد. اگــر احســاس کــردی بتــو 
ــه مــی  ــا  حتــی حمل بــی احترامــی  و ي
ــد شــوی و آنجــا  ــی بلن ــی توان شــود، م
را تــرک بگويــی. بهتــر آنســت کــه در 

چنيــن شــرکتی کار نکنــی.

ــل  ــه دلي ــی ب ــی کن ــر فکــر م اگ
منشــاء و يــا رنــگ پوســت بــا 
تــو بــد رفتــاری مــی شــود، 
بــا اتحاديــه کارگــری خــود مشــاوره 
قــادر  بايــد  تبعيــض  برابــر  در  کــن. 
بــه مقاومــت باشــی. اتحاديــه ی تــو 

کمکــت خواهــد کــرد. گنجانــده مــی شــود؟چــک ليســت: چــه چيــز در درخواســت 
ارسال  تاريخچه مختصری از زندگی   گواهينامــه مدرســه و مــدرک  کار  ــوم ــی / پراکتيک   احتمــاأل شــواهد مهــارت هــای  کــه عمل

حاصــل شــده.

ــع چک ليست: آمادگی خوب برای مصاحبه ــا ســر موق ــن ت ــزی ک ــه ري ــت برنام ــرای وق ب  
در مــورد لباســی کــه مــی پوشــی قبــأ فکــر کــن برســی.  .ــده ــرار ب ــز را ســر جايــش ق اسناد رسمی و اجازه اقامت خود را بگير.بســته بنــدی کــن.  اســناد در خواســت و گواهينامــه هــای اصلــی را و همــه چي   پيــش از شــروع مصاحبــه تلفــن همراهــت را  .بســاز خامــوش 
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6  آموزش حرفه ای

راهنمايی های برای آموزش 

ــوزش  ــل آم ــر مح ــی بخاط ــک قلب تبري
هــای  مــاه  در  برايــت!  ای   حرفــه 
ــی  ــه ای خواه ــه مدرســه حرف ــده ب آين
بــا  و  آشــنا  خــود  کار  بــه   رفــت، 
ــرد.  ــی ک ــات خواه ــدی مالق ــراد جدي اف
ــا متيقــن هســتيم کــه وقــت خــوب و  م
ــه   ــرای اينک ــی داشــت. ب ــی خواه جالب
آمــوزش حرفــه برايــت  بــدون مشــکل 
ــه  ــد نکت ــه چن ــرود، بايســتی ب ــش ب پي
دقــت نمايــی. مــا دريــن مــورد بــه تــو 
کمــک و بــه عنــوان اتحاديــه از حقــوق 

ــم. ــی کني ــی م ــو  نمايندگ ت

چک ليست: چه چيز در قرارداد  آموزش حرفه ای درج است؟

هدف و مدت آموزش حرفه.  
آغاز و  موعد ختم آموزش حرفه  

محل آموزش  
  مربيان

ساعات کار  
ــا 4 مــاه؛؛ در دوره امتحانــی هــر دو جانــب آمــوزش حرفــه ای مــی  دوره امتحانــی: 1 ت  

ــد. ــل قــرارداد را فســخ نماين ــه دلي ــدون ارائ ــد  ب توانن
  حقوق کار آموزی و خدمات اضافی

روز هــای مرخصــی در ســال:  نظــر بــه قانــون بــرای بزرگســاالن20 روز در ســال ، و   
24 روز  در صورتيکه  6 روز در هفته کار کنند.  

شرايط فسخ  
طرح آموزش حرفه ای به عنوان ضميمه  

طــرح آمــوزش حرفــه ای شــرکت: در آن  ذکــر مــی شــود  ک کــدام مراحــل آموزشــی  را   
در شــرکت طــی و چــه چيــز هــای در آنجــا يــاد مــی گيــری.

نکاتی در مورد قراردادهای جمعی و توافق شرکت  
 

قــرارداد  مربوطــه  شــرکت  در  اگــر 
توافــق جمعــی اعتبــار دارد،  حقــوق 
کار آمــوزان نيــز بــر اســاس آن تنطيــم 
قــراردادی  چنيــن  اگــر  گــردد.  مــی 
ميــزان  مــورد   در  نــدارد،  وجــود 
حقــوق  در شــرکت هــای ديگــر مشــابه 
بــه  رشــته ی خــودت،  اطــالع حاصــل 
کــن. کمــک هزينــه هــای آموزشــی 
ــار  ــن جهــت عي ــد خــود را  در اي توباي
نمايــد و نبايــد کمتــر از 20 درصــد از 
ــده  ــق  ش ــج و  تواف ــتانداردهای راي اس
جمعــی  در صنعــت مربوطــه قــرار 
گيــرد.  بــا ســپری شــدن هــر ســال  
آمــوزش حرفــه ای،  پــول بيشــتری 

ــود. ــی ش ــت م ــت پرداخ براي

اجاره
مواد غذايی/ طعام • 

لباس
بليط  شهری

تلفن و انترنت
بنزين و اليات اتومبيل  

 
باشگاه ورزشی

    بيمه
گردش

تعطيالت

 احتماأل به عنوان ابر/ "کالود"  چقدر پول برای زندگی
نياز دارم؟

پيــش از شــروع آمــوزش بايــد بــا شــرکت کار آموزی 
ــی.  ــد کن ــه ای عق ــوزش حرف ــی آم ــرار داد کتب ات ق
در قــرارداد ذکــر خواهــد شــد کــه دوره آمــوزش 
ــه  ــوع شــرايطی ب ــه ن ــه و تحــت چ ــه ای چگون حرف
پيــش خواهــد رفــت. قــرار داد بايــد همســو بــا  قانــون 
آمــوزش حرفــه و قوانيــن ديگــر باشــد. بطــور مثــال 
ــد روز  ــل چن ــد اق ــه  ح ــد ک ــی کن ــح م ــون تصري قان
مرخصــی داری، يــا  حــد اکثــر چنــد ســاعت در روز 

و در هفتــه مــی توانــی کار کنــی.

طبعــأ بايــد بطــور فعــال در آمــوزش حرفــه شــرکت نمايــی. مافــوق 
توممکــن اســت دســتورالعمل هــا را ارائــه نمايــد و توبايــد آنهــا را 

-اگرجهــت آمــوزش حرفــه ای اســتفاده مــی شــود- دنبــال نمايــی.

 برگه گزارش
چيــزی کــه در آمــوزش حرفــه ای  يــاد مــی گيــری و انجــام مــی 
دهــی، آن را هــر هفتــه در برگــه  گــزارش مــی نويســی. ايــن کار 
را بايــد  هنــگام  آمــوزش انجــام دهــی. مربــی تــو بايســتی گــزارش 
را بررســی و امضــا نمايــد. برگــه  گــزارش بــدون داشــتن امضــا 
نيــز بــه عنــوان  ســند معتبــر بــرای آمــوزش حرفــه ای محســوب 
مــی شــود. تنهــا وقتــی کــه برگــه گــزارش در آخــر دوره کار 
آمــوزی تکميــل باشــد، مجــاز بــه ورود بــه امتحــان خواهــی بــود.

 غيابت و بيماری
ــه شــرکت  ــد  ب ــی. باي ــی کار کن ــی توان ــتی نم ــض هس ــی مري وقت
ــی ســر کار حاضــر شــوی. از روز  اطــالع بدهــی کــه نمــی توان
ســوم بيمــاری بايــد تصديــق دکتــور  بيــاوری. شــرکت مــی توانــد 
ايــن تصديــق را  حتــی از روز اول  بيمــاری  از تــو تقاضــا کنــد. 
اگــر مريــض شــوی، حقوقــت را دريافــت مــی داری. در روز 
هــای کــه مدرســه حرفــه ای داری بايــد هــم بــه مدرســه و هــم بــه 

ــر بدهــی. شــرکت خب

 مدرسه حرفه ای
ــه اســت و  ــه ای بخشــی از آمــوزش حرف ــد از مدرســه حرف بازدي
ــه شــرکت  ــن ب ــاری مــی باشــد. در روز هــای مدرســه از رفت اجب
ــو  ــاعات کار ت ــه س ــه ای ب ــات مدرســه حرف ــتی.   اوق ــاف هس مع
ــه شــرکت  ــد ب ــر مدرســه قطــع شــود، باي محاســبه مــی شــود.  اگ

ــروی. ب

تنظيم عالی- قرارداد 
آموزش حرفه ای تو

تنظيم عالی-  حقوق 
وجايب تو د دوره  آموزش حرفهآموزش حرفه ای 
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هنــگام آمــوزش حرفــه طبعــأ از حقوقــی بــر خــوردار 
مــی باشــی. توجــه داشــته بــاش کــه شــرکت کار 
ــد.  ــض کن ــت تفوي ــوق را  براي ــن حق ــو اي ــوزی ت آم
بــه عنــوان يــک اتحاديــه، مــا ازتوحمايــت  مــی کنيــم 
کــه حقــوق تــو هنــگام دعــوای حقوقــی نيــز رعايــت 

گــردد.

مربی ها و آموز گاران
شــرکت کار آمــوزی تــو  مکلــف اســت  برايــت  
مربــی تعييــن نمايــد. چنيــن فــردی بايــد جهــت پاســخ 
ــد  ــف جدي ــد و وظاي ــر باش ــت حاض ــش هاي ــه پرس ب
را قبــأ توضيــح بدهــد. اگرتوچيــزی يــاد نگيــری 
ــد  ــی، باي ــی کن ــانه خال ــادگی  از کار ش ــه س ــا ب و ي
هماننــد همــکاران ورزيــده و آمــوزش ديــده ی آنجــا، 
خواهــان مشــاوره شــوی. هــدف آمــوزش حرفــه ای 

ــن اســت! ــو آموخت ت

اشتباه کردن
چيــزی  يــاد مــی گيــری کــه  آن را هنــوز نمــی 
ــه  ــی انجــام  دهــی. اشــتباه جــزء آنســت. اگــر ب توان
چيــزی خســارت وارد مــی ســازی، شــرکت بايــد آن 
را بپــردازد. تــو مکلفيــت آن را نــداری. عــالوه بــر 
آن  حــق داری  بــا تــو رفتــار احتــرام آميــز صــورت 
گيــرد. هيچکــس  نبايــد داد و فريــاد بکشــد و يــا تــرا 

ــد. مجــازات کن

 طرح جامع آموزش حرفه ای
طــرح جامــع آمــوزش حرفــه ای ات را بــه دقــت 
ــن طــرح نشــان مــی دهــد چــه  از نظــر بگــذران. اي
محتــوای را در کــدام ســال آمــوزش بايــد يــاد بگيــری. 
تــو حــق کار آمــوزی کامــل داری. اگــر شــرکت 
مربوطــه ات قــادر نيســت تمــام محتــوای آموزشــی را 
برايــت بيامــوزد ، بايــد  ايــن موضــوع را بــه عهــده 
بگيــرد کــه  تــرا جهــت فراگيــری آن بــه شــرکت هــای 

ديگــر بفرســتد.

 هيچ فعاليت خارج از آموزش حرفه ای!
هــر کــس  يکبــار بــرای جلســه  قهــوه آمــاده مــی کنــد. 
امــا اگــر ايــن وظيفــه  فقــط  از ســوی تــو اجــرا شــود 
ــدان  ــخصی  کارمن ــور ش ــرای ام ــو اج ــر ت ــا اگ و ي
برتــر را بــه عهــده بگيــری،  دراينصــورت درســت 
ــه ای  نيســت. فعاليــت هــای خــارج از آمــوزش حرف
تــو شــامل قــرارداد تــو نيســتند. از اتحاديــه ی خــود 
ــا   ــا ب ــرکت و  ي ــورای ش ــا ش ــا ب ــواه  ي ــاوره بخ مش
هيئــت جوانــان  و کار آمــوزان )JAV( دريــن مــورد  

تمــاس بگيــر.

 ايمنی در کار
بــرای کار هــای خطرنــاک بايــد لبــاس هــای  حفاظتی 
بپوشــی کــه از جانــب کارفرمايــت بايــد تهيــه گــردد. 
در "قانــون ايمنــی در کار" تدابيــر حفاظتــی بيشــتری  
گنجانــده شــده کــه در شــرکت تــو  بايــد حتمــأ رعايــت 

گردند.
ــد کارهــای  ــر 18 ســال نباي ــه کار آمــوزان زي •  ب

ــود. ــپرده ش ــاک  س ــر ن خط
•  بطــور معمــول بايــد هشــت ســاعت در روز 
ــاالت  ــد در ح ــی توانن ــا م ــر ه ــی. بزرگت کار کن
ــن  ــد. اي ــاعت در روز کار کنن ــا ده س ــتثنايی ت اس
ســاعات اضافــی بايــد در هفتــه هــای بعــدی عيــار 

ــوند. ش
•  بــرای بيــش از شــش ســاعت کار در روز ،  حــق 
ــی  ــاالن حت ــتراحت داری.  خردس ــه  اس 30 دقيق

حــق يــک ســاعت اســتراحت دارنــد.
•  روز هــای يکشــنبه _ تنهــا در مــوارد اســتثنايی 
ــی،  ــی کار کن ــی توان ــن-  م ــای معي ــش ه در بخ
15 يکشــنبه در تمــام ســال. در بــدل هــر روز کار 
در يکشــنبه هــا،  حــق يــک روز تعطيــل در روز 

هــای رســمی داری.

در مدرســه حرفــه ای در مــورد مقــررات و قوانيــن 
کار بيشــتر خواهــی آموخــت. اگــر ســوال داری و يــا 
درک کــردی کــه حقــوق تــو رعايــت نگرديــده، مــی 
توانــی بــا شــورای شــرکت مربوطــه ات يــا بــا  هيئــت 
جوانــان  و کار آمــوزان )JAV ( و اتحاديــه خــود 

بــه تمــاس شــوی.

 حفاظت در برابر  آزار و مزاحمت
حــق داری تــا در برابــر توهيــن و آزار جنســی  از تو 
حفاظــت  صــورت گيــرد. همچنيــن هيچکــس مجــاز  

بــه اعمــال خشــونت جســمی  عليــه تــو نيســت .

ــه تحمــل حــرکات   ــور ب ــو بطــور منظــم مجب  اگــر ت
دشــمنانه وطعنــه آميــز باشــی،  بايــد کاری انجــام 
دهــی. در شــرکت مربــی و يــا شــورای شــرکت، 
همچنيــن هيئــت جوانــان  و کار آمــوزان کمکــت مــی 
کننــد. در مدرســه حرفــه ای  مربيــان تــو و همچنــان  
مســؤل تمــاس تــو در اتحاديــه نيــز مــی تواننــد در ايــن 

مــورد کمــک نماينــد.

حقوق تو در دوره 
آموزش حرفه ای

شورای شرکت و هيئت جوانان  و کار 
)JAV( آموزان

در شــرکت هــای کــه حــد اقــل پنــج همــکار زن و 
مــرد کار مــی کننــد،   آن گــروه حــق  راه انــدازی 
شــورای شــرکت دارد. ايــن شــورا  از منافــع 
ــی  ــرکت نمايندگ ــری ش ــر رهب ــران در براب کارگ
ــک  ــد. شــورای شــرکت بطــور دموکراتي ــی کن م
انتخــاب مــی شــود و بــر تصميــم گيــری هــای 

ــذارد. ــر مــی گ شــرکت  تاثي

 اگــر در جايــی شــورای شــرکت وجــود دارد، 
ــان   ــت جوان ــک  هيئ ــوی آن ي ــد در پهل ــی توان م
ــز انتخــاب گــردد. در  و کار آمــوزان )JAV ( ني
اينجــا بايــد حــد اقــل  پنــج کار منــد زيــر ســن و يــا 
کار آمــوزان زيــر 26 ســال موجــود باشــند. هيئــت 
جوانــان  و کار آمــوزان )JAV (   از منافــع 
کارگــران  جــوان در برابــر رهبــری شــرکت 
بــر اجــرای  ايــن هيــأت  نمايندگــی مــی کنــد. 
ــارت  ــا،  نظ ــط کار فرم ــن توس ــررات و قواني مق
مــی کنــد.  همچنــان مــی توانــد تدابيــری روی 
ــه ادغــام و هــم آميــزی   ــا  منجــر ب ــرد ت دســت گي
جوانانــی کــه منشــأ خارجــی دارنــد،  شــود. اگــر 
تــو کار هــای  انجــام دهــی کــه در طــرح آموزشــی 
تــو گنجانــده نشــده انــد و يــا اينکــه بــا تــو درســت 
ــه  ــه  JAV  مراجع ــی ب ــی توان ــود، م ــار نش رفت

ــی. نماي
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تأميــن  نيــز  بايــد در دوره آموزشــی  زندگــی ات 
گــردد. در اينجــا نگاهــی کوتــاه بــه ايــن مســأله مــی 

ــم. اندازي

 حقوق دوره آموزش حرفه ای
در يــک آمــوزش حرفــه ای دو جانبــه حــق دريافــت 
حقــوق داری. ميــزان آن نظــر بــه شــرکت و بخــش  

صنعتــی فــرق مــی کنــد.

ــه  ــه  آموزشــی در شــرکتی ک ــوال کمــک هزين  معم
توســط يــک توافــق جمعــی محــدود شــده اســت، 
ــه هــا/  ــان اتحادي ــات جمعــی  مي ــر اســت. توافق باالت
ســنديکاه هــای کارگــری / و کارفرمايــان  بصــورت 
تــک تــک ويــا در يــک بخــش کامــل  صنايــع، 
تصويــب مــی شــوند.توافق پرداخــت آمــوزش حرفــه 
ــر  ــی در زي ــی توان ــود را،  م ــت خ ــرای صنع ای ب

ــی: ــاهده نماي مش
.www.tarifvertrag.de 

 اطالعــات بيشــتر در مــورد توافقــات جمعــی و 
يــا   تعهــدات را   شــورای شــرکت مربوطــه ات 
ــه  ــان  و کار آمــوزان )JAV ( و اتحادي هيئــت جوان

ــد. ــی کنن ــه م ــت ارائ براي
 صرفنظــر از ميــزان حقــوق تــو،   تأديــه ماليــات و  

بيمــه اجتماعــی نيــز  شــامل آن مــی گردنــد.

تأمين مالی در دوره آموزش حرفه ای

 مثال:
رواتب تعليم مهني محددة بموجب عقد 

شروط عمل
12 سالهای آموزش

653857صنعت ساخت و ساز، برلين

تجــارت خــودرو، مکلنبــورگ-
فورپومــرن

603630

926988صنايع بانکی
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کمک آموزش  فنی و حرفه ای
آگــر ضمــن دوره آمــوزش حرفــه ای دوجانبــه  با پدر 
و مــادرت زندگــی نمــی کنــی و حقــوق کار آمــوزی 
بــرای امــرار معــاش کفايــت نمــی کنــد، مــی توانــی 
در حــاالت اســتثنايی  تقاضــای کمــک آمــوزش  فنــی 
و حرفــه ای )BAB(، نمايــی. بطــور کلــی پناهنــدگان 
و پناهجويانــی کــه  برســميت شــناخته شــده انــد، حــق 
کمــک آمــوزش فنــی و حرفــه ای دارنــد. درخواســت 
ــا  ــخ 31.12.18  داده شــود. ب ــل از تاري ــد قب آن باي
تصويــب کمــک آموزشــی، ديگــر مزايــا بــر اســاس 
ــرد،  ــی ک ــت نخواه ــدگان درياف ــای پناهن ــون مزاي قان
ــرای   ــرايط ب ــد ش ــت واج ــن اس ــال، ممک ــن ح ــا اي ب
ــان خــود  ــرای اجــاره آپارتم ــی ب ــت کمــک مال درياف
 )Wohngeld →( .)باشــی. )کمــک هزينه مســکن
ــه ای را  ــی و حرف ــوزش  فن ــک آم ــت  کم درخواس
ــدار  ــن مق ــی. باالتري ــه مــی نماي ــس کار ارائ در آژان
ــو در  آن 572  يــورو در مــاه مــی باشــد. مشــاور ت
ــه تــو کمــک مــی  آژانــس کار  جهــت دادن تقاضــا ب

کنــد.

پشتيبانی:
شــايد پــدر و مــادرت نيــز  ناگزيــر شــوند بتــو کمــک 
نماينــد. ميــزان کمــک ممکــن از ســوی کارمنــد 

ــود. ــالغ ش ــت اب ــس کار براي ــه آژان مربوط

 کمک هزينه مسکن 
ــوزش  ــن آم ــی ضم ــی توان تحــت شــرايط خــاص، م
ــی  ــا دراداره محل ــهری وي ــورای ش ــه ای در ش حرف
چيــز  ايــن  بدهــی.  مســکن  مزايــای   درخواســت 
موقعــی ميســر اســت کــه تــو  کمــک آمــوزش فنــی و 
حرفــه ای  دريافــت نکنــی؛ زمانــی کــه، طــور مثــال،  
دوره ی آمــوزش حرفــه ای تــو تمــام شــده اســت. 
ــان  ــرای اجــاره آپارتم ــه ب ــول مســکن کمــک هزين پ
تــو اســت و بــرای مــدت يــک ســال اعطــا مــی شــود. 
بــا در آمــد 600 يــورو در مــاه و اجــاره ماهانــه  
اپارتمــان  بــه ارزش 250   يــورو،  کمــک هزينــه 

ــورو مــی شــود.   مســکن حــدود 50 ي

ــه  ــه ی تقاضانام ــک  در زمين ــه کم ــاز ب ــو ني ــر ت اگ
در  اجتماعــی  مشــاوره  انجمــن  يــک  بــه  داری، 
ــان  ــه خدمــات مهاجــرت جوان ــا ب نزديکــی خــود و ي

ــن. ــه ک مراجع

http://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm
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اتحاديه های کارگری آلمان - بخش 
جوانان

زيــر ســقف اتحاديــه کارگــری آلمــان )DGB(  تمــام 
اتحاديــه هــای بــزرگ آلمــان جمــع شــده انــد تــا منافــع 
ــری   ــه کارگ ــد. اتحادي ــن نماين ــان را تأمي ــی ش سياس
از منافــع  کارآمــوزان و  آلمــان- بخــش جوانــان 
اتحاديــه  کنــد.  مــی  نمايندگــی  جــوان  کارگــران  
ــايل  ــو در مس ــان  بت ــش جوان ــان- بخ ــری  آلم کارگ
کلــی راجــع بــه  حقــوق تــو در دوره آمــوزش و در 
شــغل  کمــک مــی نمايــد. مشــاوره دقيــق تــر را مــی 
ــی"  ــور آزوب ــه " دکت ــال در برنام ــور مث ــی بط توان

ــی. ــدا کن پي
ــی  ــت حقوق ــق  حماي ــه از طري ــای اتحادي ــه اعض  ب
اتحاديــه در صــورت بــروز دعــوای حقوقــی ضمــن 
کار آمــوزی و يــا شــغل،  وکيــل مدافــع گماشــته مــی 

شــود.

www. :اتحاديــه کارگــری  آلمــان- بخــش جوانــان 
jugend.dgb.de

 دکتور آزوبی:
www.doktorazubi.de

جهــت مشــاوره دقيــق، اطالعــات در رابطــه بــا 
و  مربوطــه  صنعــت  بخــش  در  جمعــی  توافــق 
پشــتيبانی  در صــورت بــروز منازعــات در دوره 
 .DGB  آمــوزش حرفــه ای ، بــه  اتحاديــه هــای
ــل  ــه مح ــک  ب ــاس نزدي ــخاص تم ــن. اش ــوع ک رج
اقامتــت را مــی توانــی بــا مراجعــه  بــه وبســايت هــای 

ــی. ــدا کن ــه پي اتحادي

7  بخش خدمات

اتحاديه ها

اتحاديه ها
 - ) IG Metall( اتحاديه صنايع فلزات

بخش جوانان
 اتحاديــه صنايــع فلــزات )IG Metall ( - بخــش 
ــران  جــوان  ــوزان و کارگ ــوق کارآم ــان از حق جوان
در صنايــع  فلــزات حمايــت مــی نمايــد. بطــور مثــال  
آن  از  اتومبيــل  مکاترونيــک  و  مکانيــک صنايــع 

ــی شــوند. ــه محســوب م جمل
www.igmetall.de/jupo-index.htm

اتحاديه کارگران معدن، شيمی و انرژی- 
بخش جوانان

 اتحاديــه کارگــران معــدن، شــيمی و انــرژی- بخــش 
جوانــان  مســؤل رســيدگی بــه حقــوق کارآمــوزان و 

کارگــران  جــوان در صنايــع  نامبــرده مــی باشــد.
www.igbce.de/aktive/junge-generation 

اتحاديه  واحد خدمات  عمومی- بخش 
جوانان

 در اتحاديــه  واحــد خدمــات  عمومــی- بخــش جوانان 
) ver.di-Jugend (  کار آمــوزان و کارگــران 

جــوان بخــش خدمــات متشــکل شــده انــد.
www.jugend.verdi.de 

جوانان در ساخت وساز
 در اتحاديــه  ســاختمان و صنايــع  دســتی و اقتصــاد،  
 IG نــام   کارگــران جــوان زيــر  آمــوزان و  کار 

ــد. ــه ان ــازمان يافت BAU  س
www.igbau.de/Junge_BAU.html 

) GdP( گروپ جوان
 ايــن اتحاديــه از کارآمــوزان و کارگــران جــوان در 

بخــش پليــس نمايندگــی مــی کنــد.
http://www.gdp.de/JungeGruppe 

آژانس کارخدمات مهاجرت جوانان
مانند اقامت، مدرسه و آموزش حرفه ای، تابعيت و 

همچنان مشکالت مالی مشاوره می دهند.

 نگاهی گذرا و نشانی ها نزديک به محل تو 
www.jmd-portal.de

مشاوره آنالين:
www.jmd4you.de

آژانس کار در جهت يابی حرفه ای در مراکز 
اطالعات شغلی و هنگام جستجوی آموزش حرفه 
ای مشاوره می دهد. عالوه بر آن،  در آنجا می 
توانی برای  کمک آموزش  فنی و حرفه ای ، 

درخواست بدهی.

 اطالعات عمومی  و  آژانس های محلی کار: 
www.arbeitsagentur.de

بورس های شغل:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de






