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خواننده ی گرامی،
مســروریم آمدنــت را بــه آلمــان خــوش
آمدیــد بگوییــم .تــو مــی توانــی در اینجــا
بــه مدرســه بــروی و بعــد از ختــم آن
بــه آمــوزش حرفــه ای و یــا دانشــگاه
آغــاز نمایــی .آرزومندیــم شــانس بــه تــو
دســت دهــد تــا برایــت یــک آینــده جدیــد بــرای اینکــه بتوانــی در مدرســه و
بســازی.
در محیــط کار زودتــر عیــار شــوی،
اطالعــات مهــم را برایــت فراهــم
بــه عنــوان ســازمان جوانــان اتحادیــه نمــوده ایــم .بروشــور بــا توجــه بــه
هــای کارگــری آلمــان (دی.گا.ب)  ،ایســتگاه هــای مختلفــی کــه تــو بایــد
مــا متعهــد بــه حقــوق کار آمــوزان و بــرای اتمــام موفقانــه آمــوزش حرفــه
کارگــران جــوان در آلمــان مــی باشــیم .ای طــی کنــی ،تقســیم شــده اســت .در
اتحادیــه هــای کارگــری آلمــان  -بخــش پایــان لیســت آدرس هــای داده شــده
جوانــان و ســندیکا هــای دیگــر ایــن اســت کــه در آن مــی توانــی اطالعــات
اتحادیــه برایــت ضمــن آمــوزش حرفــه بیشــتر ،مشــاوره و کمــک در ایــن
ای و در محیــط کار اطالعــات در زمینــه جســتجو نمایــی.
بــاره حقــوق تــو ارائــه مــی نماینــد.
اتحادیــه هــای عضــو در تمــام بحــش اگــر مــی خواهــی در مــورد یــک
هــای اقتصــاد آلمــان فعــال مــی موضــوع بیشــتر بدانــی ،در داخــل متــن
باشــند و بــرای اعضــای خــود جهــت لینــک هــای داده شــده کــه تــرا بــه آن
دســتمزد بهتــر و شــرایط بهتــر کار رهنمــون مــی شــوند.
مذاکــره مــی نماینــد .مــا از اعضــای
خــود در صــورت بــروز معضــات بــا بــه امیــد موفقیــت تــو در راهــی کــه
کافرمایــان شــان ،حمایــت مــی نماییــم .پیــش گرفتــه ای.
خــواه ارائــه ی مشــاوره باشــد و خــواه اتحادیــه هــای کارگــری آلمــان  -بخــش
انتصــاب وکیــل مدافــع.
جوانان
مطابــق بــه ســنت اتحادیــه هــای
کارگــری هــدف مــا یــک جامعــه بــاز
اســت و از کلیــه ی کارگــران زن و
مــرد پشــتیبانی مــی نماییــم .مــا غیــر
حزبــی و مســتقل مــی باشــیم ،یعنــی
اینکــه از دولــت حقــوق نمــی گیریــم و
بــه کــدام حــزب نزدیکــی نداریــم .هــر
کارگــر ،اعــم از زن و مــرد ،مــی تواند
بــه عضویــت مــا در آیــد -صرفنظــر از
خاســتگاه اجتماعــی ،جنســیت ،مذهــب
یــا گرایــش جنســی.
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 2سیستم مدارس آلمان

آموزش خوب از ابتدا

مهمتریــن مســأله بــرای آغــاز موفقانــه زندگــی
شــغلی ،آمــوزش حرفــه ای خــوب اســت ..اســاس
آن در مدرســه نهــاده مــی شــود بــا ختــم مدرســه
فرصــت هــای مختلفــی در مســیر بعــدی زندگــی ات
بــاز مــی شــوند.

وبســایت وزارت آمــوزش و پــرورش مربوطــه
ات را جســتجو کــن تــا ببینــی چــه امکاناتــی بــرای
مــدرک مدرســه داری .در مــدارس نیــز مشــاوره
داده مــی شــود .ســال یکبــار در مــدارس روز ورود
عمومــی "-روز بــاز"  -دارنــد.

آموزش و پرورش اجباری و حق
تحصیل

به کدام گواهینامه نیاز داری؟

آمــوزش و پــرورش در آلمــان اجبــاری اســت .ایــن
موضــوع قاعدتــأ از  6ســالگی بــرای  9تــا ده
ســال مدرســه اعتبــار دارد .هــر کــودک بصــورت
رایــگان حــق آمــوزش و پــرورش دارد .گواهینامــه
هــای مــدارس مــی تواننــد نظــر بــه اینکــه بــه
کــدام مدرســه مــی روی ،کامــأ از هــم متفــاوت
باشــند .بــرای دریافــت باالتریــن گواهینامــه  ،یعنــی
"ابیتــور" ،بایــد  12تــا  13ســال بــه مدرســه
بــروی.
آمــوزش و پــرورش اجبــاری بطــور عمــوم شــامل
حــال کــودکان و نوجوانــان پناهجــو نیــز مــی گــردد.
اینکــه آیــا آنــان واقعــأ بــه مدرســه مــی رونــد و یــا
بایــد مــاه هــا منتظــر بماننــد ،بســتگی بــه ایالــت
مربوطــه و شــرایط محلــی دارد .در بعضــی ایــاالت
آلمــان ( برلیــن ،بریمــن ،هامبــورگ ،ســارلند و
شلســویگ -هولشــتاین) آمــوزش اجبــاری درســت
هنــگام دادن تقاضــای پناهندگــی شــروع مــی شــود.
بــر خــاف در بعضــی ایــاالت دیگــر پــس از ســه
مــاه( ،ماننــد بایــرن و تورینگــن) یــا شــش مــاه
(ماننــد بــادن -وورتینبــورگ) شــروع مــی شــود.

اطالعات در مورد سیستم مدارس در
ایالت تو

سیســتم مــدارس در آلمــان از یــک ایالــت تــا ایلــت
دیگــر فــرق مــی کنــد ،زیــرا هــر ایالــت خــود در
بــاره سیســتم مــدارس تصمیــم مــی گیــرد .بنــا بریــن
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مدرک مدرسه متوسط /هاوپت شوله
مدت مدرسه 9 :یا  10سال
مدرسه :متوسطه /عمومی
گواهینامــه متوســطه نخســتین ســند آمــوزش عمومــی
مدرســه در آلمــان اســت .ایــن مــدرک برایــت حــق
آغــاز آمــوزش حرفــه ای بــرای اشــتغال بطــور مثــال
در صنایــع دســتی ،تجــارت و رشــته هــای تخنیکــی
فراهــم مــی ســازد .بــا مــدرک متوســطه تــو همچنیــن
امــکان آن را مــی یابــی تــا در یــک مدرســه باالتــر -
گواهینامــه "رئــا ل شــوله" -را بدســت آوری.

دبیرســتان حاصــل نمایــی.
گواهینامه مدرسه عالی  /ابیتور
مدت مدرسه 12 :یا  13سال
مدرســه :دبیرســتان ,مدرســه عمومــی /مدرســه غالــی
فنی
بــا " ابیتــور" گواهینامــه مدرســه عالــی عمومــی را
بدســت مــی آوری .پــس از آن قــادر خواهــی بــود
تــا در دانشــگاه تحصیــل نمایــی و یــا اینکــه شــروع
بــه آمــوزش حرفــه نمایــی .گواهینامــه مدرســه عالــی
فنــی را مــی توانــی بــا ســپری کــردن امتحــان در
یــک رشــته اختصاصــی ماننــد اقتصــاد ،مهندســی
و آمــوزش حاصــل نمایــی .ایــن گواهینامــه برایــت
حــق تحصیــل در دانشــگاه رشــته هــای فنــی /علــوم
کاربــردی اعطــأ مــی کنــد .بعــد از شــمول بــه
دانشــگاه حتمــی نیســت کــه همــان بخــش اختصاصــی
را تعقیــب نمایــی.

مدرک کالس دهم "رئال شوله"
مدت مدرسه 10 :سال
مدرسه" :رئال شوله" ،عمومی
"رئــال شــوله" بنــام دوره متوســطه نیــز یــاد مــی
شــود .بــا گرفتــن مــدرک آن مــی توانــی شــروع بــه
آمــوزش حرفــه ای نمایــی .نظــر بــه "هاوپــت شــوله"
در اینجــا شــانس تــو بــرای یافتــن جایــی بــرای
دوره آموزشــی بیشــتر اســت ،زیــرا داشــتن مــدرک
"هاوپــت شــوله" بــرای برخــی شــغل هــای آموزشــی
کافــی نیســت .تــو همچنیــن مــی توانــی بــرای
تحصیــل در دانشــگاه در آینــده ،گواهــی نامــه ی
"ابیتــور" را در یــک مدرســه عالــی فنــی یــا در یــک

کدام مدرک مدرسه چه فرصت های برای تان میسر می سازد؟
مدرک مدرسه متوسط /هاوپت شوله

تحصیل در دانشگاه

مدرک "رئال شوله "

تحصیل در دانشگاه فنی

گواهینامه مدرسه عالی و مدرسه
عالی فنی ( ابیتور )

آموزش حرفه ای
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 3نوع آموزش حرفه ایالتعليم

آموزش خوب برای کار خوب

اگربــا موفقیــت مدرســه را تکمیــل
کــرده ای ،مــی توانــی برنامــه هــای
بیشــتر بــرای آینــده تحقــق ببخشــی.
اگــر تحصیــل در دانشــگاه هنــوز
برایــت مطــرح نیســت ،در بــاره امــکان
آمــوزش حرفــه ای معلومــات بخــواه.
پــس از همــه ،در آلمــان  328حرفــه
آموزشــی بــه رســمیت شــناخته شــده
وجــود دارد.
آموزش ارزش دارد
در نــگاه اول ممکــن اســت پیــدا کــرد
ن فــوری یــک شــغل  -بــه جــای دو
تــا چهــار ســال ســرمایه گــذاری در
آمــوزش حرفــه  -جــذاب بــه نظــر
برســد ..در دراز مــدت امــا وضــع
تــو بــدون آمــوزش فنــی چنــدان خــوب
بــه نظــر نمــی رســد :ضمــن آمــوزش
حرفــه دانــش بــا ارزش و تجربــه خوب
کمایــی مــی کنــی .بــه ایــن ترتیــب ،بــه
عنــوان یــک کارگــر ماهــر ،بــه آســانی
جایگزیــن نمــی شــوی .عــاوه بــر آن،
کارگــران فنــی آمــوزش دیــده  -اعــم
از زن و مــرد  -بــه صــورت آشــکار
در آمــد بیشــتری نظــر بــه همــکاران
آمــوزش ندیــده ی خــود دارنــد .بــا
آمــوزش حرفــه ای قــادر خواهــی بــود
تــا بعــد بیشــتر واجــد شــرایط گــردی،
مســؤلیت هــای جدیــد بــه عهــده بگیــری
و در شــرکت بــه مراحــل باالتــر صعــود
نمایــی .مالحظــه مــی کنــی کــه آموزش
حرفــه بــه هــر حــال ارزش دارد.
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رهیابی به آموزش حرفه ای
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حرفه آموزشی شناخته
(منبع ، BIBB, Statista :آمار سال )2015

قرارداد جدید آموزش
حرفه ای

 96.4%آمــوزش هــای حرفــه ای بطــور
مســتقیم در کارخانــه  /شــرکت صــورت
مــی گیــرد
 3.6%آمــوزش هــای حرفــه ای در
خــارج از شــرکت انجــام مــی یابــد.
(منبــع BMBF :گــزارش آموزشــی  ، 2016قــرارداد هــای آموزشــی تــازه بســته
شــده) 2015 ،

آموزش حرفه ای آلمان به سطح بین المللی شناخته شده است
سیســتم آمــوزش حرفــه ای آلمــان در ســطح بیــن المللــی شــناخته
شــده اســت .محتویــات برنامــه بــه طــور یکســان تنظیــم مــی شــود.
بنــا بــر ایــن دقیقــأ مــی دانــی چــه مــی خواهــی در طــول دوره
آمــوزش یــاد بگیــری .و شــرکت هــا نیــز مــی داننــد چــه انتظــاری
از نیروهــای فنــی آمــوزش دیــده داشــته باشــند .ایــن موضــوع
بویــژه وقتــی مهــم تــر اســت کــه تــو پــس از ختــم دوره آمــوزش
حرفــه ای در یــک شــرکت دیگــر شــروع بــکار نمایــی .نظــر بــه
شــغل مربــوط ،آمــوزش حرفــه ای دو تــا چهــار ســال را در بــر
مــی گیــرد .بیشــترین بخــش آمــوزش هــای حرفــه ای مســتقیم در
خــود شــرکت جریــان یافتــه و بــا درس در یــک مدرســه کامــل
مــی شــود.

شــمول بــه برنامــه آمــوزش حرفــه ای
بــرای اشــتغال  ،بســتگی بــه اجــازه
اقامــت تــو در آلمــان دارد .بــه عنــوان
پناهنــده ی بــه رســمیت شــناخته شــده
مــی توانــی بــدون محدودیــت شــروع
بــه آمــوزش حرفــه ای بــرای اشــتغال
نمایــی.
بــرای پناهجویــان بــا اجــازه اقامــت
موقــت ،یــک دوره انتظــار ســه ماهــه
پــس ازارائــه درخواســت پناهندگــی
درنظــر گرفتــه شــده اســت .پــس از
آن نیــاز بــه گرفتــن اجــازه از اداره
مهاجــرت داری.
ایــن هــم شــاید ممکــن باشــد کــه تــو
کأل اجــازه کار نداشــته باشــی ،طــور
مثــال اگــر هنــوز در مراکــز پذیــرش
مقدماتــی زندگــی مــی کنــی و یــا اینکــه
از یــک کشــور باصطــاح امــن بــه
آلمــان آمــده ای .بــرای دانســتن اینکــه
آیــا اجــازه کار در آلمــان داری یــا نــه،
بهتــر اســت بــه ســرویس مهاجــرت
بــرای جوانــان و یــا بــه کارمنــد امــور
اجتماعــی مربوطــه ات مراجعــه
نمایــی.

چه نوع آموزش های حرفه ای موجود اند؟

شرکت -کارخانه /آموزش دوگانه
آمــوزش دوگانــه کــه آمــوزش در شــرکت نیــز نامیــده مــی شــود،
بــرای ســه یــا چهــار روز در هفتــه در خــود شــرکت یــا کارخانــه
انجــام مــی یابــد .تــو بطــور مســتقیم زیــر نظــر یــک آمــوزگار
حرفــه در شــرکت کار خواهــی کــرد .از طریــق عملــی چیــز هــای
را کــه بایــد بــرای حرفــه ات بیامــوزی ،فــرا مــی گیــری.
عــاوه بــر آن بــرای یــک تــا دوروز در هفتــه بــه مدرســه حرفــه
مــی روی .در آنجــا اساســات مهــم نظــری ،همچنیــن کار و دانــش
حقوقــی اجتماعــی و مســائل سیاســی  -اجتماعــی بــه طــور کلــی،
تدریــس مــی شــوند.
قانــون آمــوزش حرفــه ای بــه شــیوه ای یکســان بــرای همــه
کارآمــوزان حرفــه ای تعییــن مــی کنــد کــه در طــول دوره چــه
نــوع مهــارت هــا و دانــش هــای عملــی بــه دســت آورنــد .در
صورتــی کــه شــرکت یــا کارخانــه قــادر نشــود تمــام محتــوای
درســی را ارائــه کنــد ،مراکــز آموزشــی بیــن شــرکتی وجــود
دارنــد کــه مــی توانــی همــراه بــا دیگــر کارآمــوزان از آن بازدیــد
نمایــی.
در طــول آمــوزش از شــرکتی کــه در آن شــامل شــده ای یــک
کمــک هزینــه آمــوزش دریافــت خواهــی کــرد .شــاید نیزمســتحق
حمایــت مالــی شــوی.

در باره حمایت مالی در فصل  6بیشتر خواهی
خواند.
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آموزش حرفه خارج از شرکت

پشتیبانی در طول آموزش

شــاید بــرای آغــاز آمــوزش و یــا اتمــام موفقانــه
ی آن نیــاز بــه کمــک داشــته باشــی .بطــور مثــال
هنگامــی کــه هنــوز مشــکالت زبــان و یــا آموختــن
داری .بــرای ایــن منظــور آژانــس کار  ،کمــک
هــای تعاونــی آمــوزش و پــرورش کار ( )ABHو یــا
آمــوزش حرفــه ای منضــم بــا کمــک ( )ASAارائــه
مــی نمایــد .تــو مــی توانــی ســبق هایــت رابــا تقســیم
در اجــزای کوچــک تکــرار و تحکیــم ببخشــی و یــا
حتــی در محــل کار در شــرکت بــه همــراه داشــته
باشــی .اطالعــات در مــورد تقاضــا نامــه را مــی
توانــی از آزانــس کار بدســت آوری.

اگــر در یــک شــرکت جایــی بــرای آمــوزش حرفــه
نیابــی ،مــی توانــی بــا یــک موسســه آموزشــی
یــک قــرار داد تحصیــل حرفــه ببنــدی .ایــن شــکل
فراگیــری حرفــه بنــام آمــوزش حرفــه خــارج از
شــرکت نامیــده مــی شــود .بســیاری از موسســات
آموزشــی توســط دولــت تامیــن مــی شــوند .امــا ارائــه
دهنــدگان تجــاری نیــز وجــود دارنــد.
محتــوای آموزشــی آنهــا نیــز عیــن چیــز اســت .دانش
نظــری و عملــی را فــرا مــی گیــری .امــا بخــش
عملــی آن در شــرکت صــورت نمــی گیــرد ،بلکــه
در کارگاه هــا ،آزمایشــگاه هــا و یــا دفاتــر آموزشــی
ارائــه دهنــده انجــام مــی یابــد .درچهــار چــوب کار
عملــی  ،فرآینــد هــای کار در یــک شــرکت واقعــی
را نیــز مــی آمــوزی .آمــوزش نظــری در مدرســه مشاغل آموزشی محبوب سال 2015
حرفــه ای انجــام مــی یابــد.
المهنة
در صــورت آمــوزش حرفــه خــارج از شــرکت
نیــز کمــک هزینــه آموزشــی دریافــت مــی نمایــی 1 .شغل آموزشی
ایــن امرنیــز بــا حمایــت دولــت صــورت مــی گیــرد 2 .گواهینامــه بزنــس (زن یــا مــرد) در بخــش
مدیریــت دفتــر
تحــت شــرایط خــاص ،حــق حمایــت مالــی بیشــتر
 3بزنس و تجارت در خرده فروشی
نیــز خواهــی داشــت.
 4فروشنده
در باره حمایت مالی در فصل 6
 5مکاترونیک اتومبیل
بیشتر خواهی خواند.
 6بزنس -در صنایع
 7کارمند فنی پزشکی
 8بزنــس -در تجــارت بــزرگ و تجــارت
خا ر جــی
 9الکترونیک (در تمام رشته ها)
 10کارمند فنی دندانپزشکی

تحصیل

بــا "ابیتــور" مــدرک پذیــرش دانشــگاه عمومــی
را حاصــل کــرده ای .توســط آن مــی توانــی در
تمــام دانشــگاه هــا تقاضــای شــمول بدهــی .ابیتــور
مســلکی -فــاخ ابیتــور -تــرا مســتحق شــمول در
دانشــگاه فنــی مــی ســازد .در شــرایط ویــژه امــکان
تحصیــل بــدون داشــتن ابیتــور نیــز وجــود دارد،
بطــور مثــال هنگامــی کــه چنــد ســال در یــک شــغل
کار نمــوده باشــی .بــرای اطــاع بیشــتر بــه وبســایت
وزارت آمــوزش در ایالــت مربــوط مراجعــه کــن.

اطالعــات در مــورد دوره و روند درخواســت
را در وبســایت هــای دانشــگاه هــا و کالــج
هــا دریافــت خواهــی کــرد .در آنجــا مــی توانــی
مســؤلین تمــاس و گفتگــو بــا دانشــجویان خارجــی
را نیــز پیــدا کنــی.
اطالعــات و مشــاوره در مــورد تحصیــل دانشــگاهی
از ســوی خدمــات مهاجــرت جوانــان هــم داده مــی
شــود .اطالعــات بیشــتر در ایــن مــورد در بخــش
خدمــات داده شــده اســت.

دانشــگاهها و دانشــکده هــای فنــی در آلمــان طیــف
گســترده ای از دوره هــای تحصیلــی ارائــه مینماینــد.
تمرکــز در دانشــگاه هــا بــه پژوهــش هــای علمــی
اســت .دوره هــای آموزشــی دردانشــکده هــای فنــی،
بــا ایــن حــال ،بیشــتر برنامــه گــرا و اغلــب بــا یــک
کارآمــوزی اجبــاری همــراه اســت.

تامین مالی تحصیل
تــو در آلمــان بــدون کمــک مالــی خانــواده هــم مــی
توانــی تحصیــل کنــی .پناهجویانــی کــه برســمیت
شــناخته مــی شــوند ،پــس از  15مــاه انتظــار مســتحق
دریافــت کمــک هزینــه از طریــق " قانــون فــدرال
بــرای ارتقــای آمــوزش" یعنــی "بافــوگ" مــی گردنــد.
بــا آن مــی توانــی هزینــه هــای مهــم روزانــه را تأمین
کنــی .بلنــد تریــن مقــداری کــه بافــوگ بپــردازد 735
یــورو در مــاه مــی باشــد ( .)09.02.2016ایــن
پــول بــرای تمــام دوره عــادی تحصیــل پرداخــت مــی
شــود .بعــد از فراغــت از دانشــگاه ،بایــد نیمــی از
بودجــه نامبــرده را بــه تدریــج بازپرداخــت نمایــی.

بیشتز از

17,000
دوره آموزشی

)): BIBBمنبع(
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اطالعات بیشتر راجع به بافوگ و همچنین
درخواست آن را می توانی از این لینک
بدست آوری  .www.bafög.deاطالعات
تماس نزدیکترین دفتر مشاوره در منطقه ات را
نیز در همانجا پیدا می کنی .کالج ها و دانشکده
های فنی نیز مشاوره می دهند.
انشجویان همچنین می توانند برای یک بورس
تحصیلی درخواست بدهند .بنیاد های مختلف به
دانش آموزانی که خدمات حرفه ای خوبی نشان می
دهند و در همان حال درمسایل اجتماعی مشارکت
می کنند ،پول اعطأ می کنند .میزان بورس
دانشجویی بستگی به مقدار بافوگ دارد .این پول
بازپرداخت نمی شود .عاله بر آن ،دانشجویان
برای اقامت در خارج و یا خرید کتاب هم پول
دریافت می کنند.
هانس بوکلر  -بنیاد نزدیک به اتحادیه
کارگری -نیز از طریق " اقدام آموزشی
بوکلر" ( بوکلر اکسیون)  ،به پناهجویان فرصت
میدهد تا خودشان را برای دریافت بورس ثبت
نام نمایند .شرط آن داشتن مجوز بافوگ است.
صندوق ضمانت دانشگاه برای پناهجویان
خدمات مشاوره برای روشن شدن فرصت های
آموزشی در آلمان می دهد .برای اطالعات بیشتر
در مورد درخواست اینجا مراجعه کن:
www.boeckler.de/bab.htm
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 4جهت یابی حرفه ای

آموزش مناسب برای تو

کار در دوران بزرگســالی نقــش مهــم بــازی مــی کنــد چه می توانی خوب انجام دهی؟
وزمــان بســیاری در بــر مــی گیــرد .از یکســو کــه بیــن بیــش از  300شــغل آموزشــی مطمینــأ یکــی
کار امــرار معــاش مــی کنــد ،از ســوی دیگــر بایــد مناســب تــو پیــدا مــی شــود.
ســرگرم کننــده نیــز باشــد بنابرایــن دقیقــا درمــورد
همــان چیــزی کــه بــه آن عالقــه داری فکــر کــن ،پاســخ هــا را بنویــس .بــا دوســتان و آموزگارانــت
قبــل از اینکــه بــرای آمــوزش و پــرورش و حرفــه ای صحبــت کــن .چگونــه تــرا مــی یابنــد؟ چــه کاری مــی
آینــده تصمیــم گیــری کنــی.
تواننــد بــه تــو توصیــه کننــد؟ کســانی را مــی شناســی
کــه در حــال حاضــر کار کننــد یــا آمــوزش ببیننــد؟
از آنــان نیــز ســوال کــن .آنهــا مــی تواننــد رهنمایــی
هــای خــوب بدهنــد.

کدام کار برایت مناسب است؟
اطالغات در مورد شغل آموزش حرفه ای در
اگــر عالقــه و توانایــی ات را مــی
انترنت هم ارائه می شود .بیشتر وبسایت های
دانــی ،فکــر کــن کــه کــدام حرفــه آن به زبان آلمانی اند ،بعضی از آنها به زبانهای
برایــت بهتــر و مناســب تــر اســت .دیگر نیز اطالعات عرضه می دارند.

در مرکــز اطالعــات شــغلی ()BIZ

آژانــس کار ،مــی توانــی در مــورد www.planet-beruf.de
شــغل هــای آمــوزش حرفــه ای اطــاع www.berufenet.arbeitsagentur.de

حاصــل نمــوده و مشــاوره بخواهــی .اطالعــات و عرضــه مشــاوره از ســوی آژانــس کار (بــه آلمانــی،
شــعبه ایــن مرکــز در محــل نزدیــک بــه انگلیســی ،فرانســه)
تــو هــم پیــدا مــی شــود.
www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/
خدمــات مهاجــرت جوانــان ،دفتــر
WorkingandJobSeeking/WorkinginGermany/
خارجــی هــا و برخــی انجمــن هــا نیــز
AsylumSeekers/index.htm

پرســش هــای زیــر برایــت در انتخــاب شــغل مــی
تواننــد کمــک کننــد:
• چه برایت سرگرم کننده است/
• سرگرمی ات چیست؟
• چه چیز مورد عالقه ات هست؟
• کدام درسها در مدرسه برایت آسانتر بودند؟
• چه چیزی برایت جرأت می بخشد؟
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در جهــت یابــی شــغل کمــک مــی کنند.
اطالعــات و عرضــه مشــاوره از ســوی آژانــس کار (بــه آلمانــی،
تــو مــی توانــی همچنــان بطــور مســتقیم
انگلیســی ،فرانســه)
بــا یــک شــرکت بــه تمــاس شــوی .بــه
ایــن ترتیــب مــی توانــی در عیــن حــال
از موجودیــت جــای بــرای آمــوزش www.make-it-in-germany.com
اطالعــات وزارت اقتصــاد ،وزارت کار و آژانــس کار همپــا بــا
حرفــه ای نیــز ســوال نمایــی
مســایل دیگــر در مــورد آمــوزش و کار در آلمــان ( بــه آلمانــی،
بازدیــد از یــک نمایشــگاه آمــوزش انگلیســی ،فرانســه و اســپانیایی)

حرفــه هــم ارزشــش را خواهــد داشــت.
در اینجــا شــرکت هــای اشــتراک مــی
کننــد کــه بســته های آمــوزش حرفه ای
ارائــه مــی نماینــد .مــی توانــی بــا آنهــا
رابطــه تمــاس بــر قــرار و ســواالتی در
مــورد شــغل و شــرکت هــای آمــوزش
حرفــه ای مطــرح ســازی .تاریــخ
برگــزاری نمایشــگاه آمــوزش حرفــه
ای بعــدی نزدیــک محــل اقامتــت را
مــی توانــی از آژانــس کار یــا از مرکــز
کاریابــی جویــا شــوی.

http://ausbildungsinteressierte/
thejobofmylife.de/en

اطالعــات وزارت کار و آژانــس کار در بــاره آمــوزش حرفــه ای
در آلمــان و شــغل هــای کــه بخصــوص ســراغ مــی شــوند( بــه
آلمانــی و انگلیســی)
www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/sua/
stu/enindex.htm

اطالعــات "گویتــه انســتیتوت" در مــورد تحصیــل و آمــوزش حرفــه
ای در آلمــان ( .بــه زبــان هــای مختلــف)
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به رسمیت شناختن دیپلم خارجی

گواهینامــه مدرســه ،مــدرک دانشــگاه و
حتــی ســند آمــوزش حرفــه ای از کشــور
مبــدأ را مــی تــوان در اینجــا تشــخیص
و برســمیت شــناخت .در ایــن ضمــن
تثبیــت مــی شــود کــه گواهینامــه کنونــی
ات معــادل کــدام گواهینامــه آلمانــی اســت.
اگــر مدرســه ات پیــش از آمــدن بــه آلمــان
تمــام نشــده بــود ،در اینجــا کالس تــو
طبقــه بنــدی و تعییــن مــی گــردد.
اطالعــات در مــورد برســمیت شــناخته
شــدن مــدارک دانــش آمــوزی و مشــاوره
در ایــن مــورد را مــی تــوان اینجــا یــاف
www.anerkennungin-deutschland.de
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 5درخواست

این چیزیست که من می خواهم!
حاال چه؟

آزمایش در کار آموزی

اینکــه در مــورد انتخــاب رشــته تصمیــم بگیــری  .در اینجــا بایــد
بــه چنــد نکتــه دقــت کــرد:
• کار عملــی نبایســت بیــش از ســه مــاه دوام کنــد ،مگــر اینکــه
بخشــی از آمــوزش حرفــه ای و یــا تحصیــل دانشــگاهی باشــد.
• در کار عملــی ،یادگیــری تقــدم دارد .تــو هــم نبایــد جایگزیــن
یــک نیــروی کار کامــل شــوی و هــم نبایــد منحصــرأ کنــار
دســتگاه کپــی نشســته قهــوه بنوشــی.
• کســانی کــه در پراتیــک بســر مــی برنــد پــول کمــی دریافــت
مــی دارنــد .از ایــن رو مهــم اســت کــه چیــزی در آنجــا یــاد
بگیــری و بــه عنــوان نیــروی کار ارزان مــورد اســتفاده قــرار
نگیــری.
• بــرای کار آمــوزی نیــاز بــه بســتن یــک قــرارداد کارآمــوزی
اســت.

چک لیست
تعلق دارد؟"
رداد کارآموزی
را
"چه به ق
وره کار عملی
آغاز و پایان د
 صیح فعالیت ها
 تو
جرت کار آموزی
 حقوق /ا
ست کارآموزی
 سرپر
دوره تعطیالت

الع برای فسخ
ـت نامــه هــای
 مدت اط
جمع ـی و موافق
ق ـرارداد هــای
 توجــه بــه
جرای ـی دارنــد
ت کــه اعتب ـار ا
ش ـرک
صی استعالجی
رات برای مرخ
 مقر
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در پایــان دوره کار غملــی  ،گواهینامــه
ی دریافــت مــی داری کــه در آن
مشــخصات کار عملــی و چیــز هــای
کــه آموختــه ای ،درج مــی گــردد.
ایــن گواهینامــه بــه عنــوان مــدرک در
درخواســت بــه تــو کمــک مــی کنــد.
حقــوق کار عملــی تــو نبایــد کمتــر از
 300یــورو در مــاه باشــد .حتــی بهتــر
آنســت کــه کمــک هزینــه بــر اســاس
حقــوق کار آمــوزی شــرکت عیــار
شــود .در صــورت کار تمــام وقــت
 ،حقوقــی کــه از آنجــا دریافــت مــی
داری بایــد کفایــت هزینــه ی زنــد گــی
را بنمایــد .نظــر بــه ســطح دســتمزد تــو
ممکــن اســت پــول بیمــه اجتماعــی
و مالیــات بــر آن اعمــال شــود .ایــن
پــول هنــگام محاســبه ی دســتمزد از
در آمــد تــو کســر مــی شــود.
اگــر ســوالی در مــورد کار
عملــی  -پراکتیکــوم -داری
بــا اتحادیــه کارگــری مربوطــه تمــاس
بگیــر .ایــن اتحادیــه قــرارداد کار
آمــوزی عملــی و همچنیــن گواهینامــه
ات را بررســی مــی نمایــد و در برابــر
کارفرمــا از حقــوق تــو نمایندگــی مــی
کنــد.

در انترنت نیز اطالعات در مورد شرکت های کار آموزی و جا
های آموزش حرفه ای موجود است:
• اطالعات اتاق های صنایع و بازرگانی:
www.ihk.de

اگــر تصمیــم بــه آمــوزش حرفــه ای
گرفتــه ای بایــد دنبــال شــرکت مناســبی
بگــردی .اینکــه چگونــه بــا موفقیــت
درخواســت مــی دهــی و جایــی بــرای
آمــوزش حرفــه ا ی برایــت مــی یابــی،
• اطالعات اتاق های صنایع دستی:
در ایــن فصــل نشــان مــی دهیــم.
http://handwerk.de/ausbildung

درجستجوی جایی برای کار

• بورس های شغل و خدمات مشاوره ای آژانس کار:
آموزی
www.jobboerse.arbeitsagentur.de
ارزش دارد کــه بطــور مســتقیم از
شــرکت هــای مــورد نظــر خــود جهــت
درخواســت جایــی بــرای آکار آمــوزی • پلت فرم آژانس کار برای جستجوی آموزش حرفه ای:
www.ausbildung.de
ســوال نمایــی .زنــگ بــزن و یــا اینکــه
مســتقیم آنجــا برو .در وبســایت شــرکت
بــرای پیشــنهادات آمــوزش حرفــه ای • بورس های شغل -انترنت:
www.monster.de
پــرس و جــو کــن .اگــر قبــأ آمــوزش
www.stepstone.de
حرفــه ای را در یــک شــرکت بــه اتمــام
رســانده ای ،از آنجــا ســوال کــن کــه
آیــا در جســتجوی آموزنــده هســتند یــا
نــه.
اطالعــات در مــورد شــرکت هــای
کار آمــوزی را مــی توانــی بطــور
مســتقیم از مــدارس حرفــه ای حاصــل
کنــی .در مناطــق روســتایی ،ممکــن
اســت مراکــز آموزشــی انگشــت
شــماری درنزدیکــی تــو وجــود داشــته
باشــد .در مناطــق و شهرســتان هــای
دیگــر نیــز جســتجو کــن.
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اسناد صحیح برای درخواست

اگــر جایــی بــرای آمــوزش حرفــه ای یافتــه ای ،بایــد بطــور کتبــی
درخواســت خــود را بفرســتی .درخواســت بایــد نشــان دهــد کــه
تــو در مــورد آن بخوبــی آگاهــی .آنــرا مســتقیم بــه آدرس شــخص
تمــاس ارســال کــن و در آن انتظــارات شــرکت را مــد نظــر
بگیــر .چــرا مــی خواهــی ایــن آمــوزش را انجــام دهــی؟ در بــاره
ی توانایــی ،عالیــق و دانــش قبلــی خــود توضیــح بــده.

ایجاد احساس خوب

کارفرمــا درخواســت تــرا پســند یــده
اســت؛ بــه مصاحبــه دعــوت شــده
ای .معمــوأل چندیــن نفــر از شــرکت
 ،در مصاحبــه کــه حــدود 30
تــا  45دقیقــه در بــر مــی گیــرد،
اشــتراک مــی نماینــد .بــرای
مصاحبــه آمادگــی بگیــر و آنــرا بــا
دیگــران تمریــن کــن .پرســش هــای
متــداول در مصاحبــه شــغلی ،بــه
عنــوان مثــال ،چنیــن انــد:
• چــه چیــز انتخــاب حرفــه ی شــما را
تحــت تأثیــر قــرار داد؟
• چــه انتظاراتــی شــما را بــا آمــوزش
پیونــد مــی زنــد؟
• نســبت بــه شــرایطی کــه در مــورد
حرفــه در نظــر گرفتــه ایــد ،چــه
فکــر مــی کنیــد؟

موضــوع بــه فــرم نیــز رابطــه مــی گیــرد .بــه نظربســیاری از
شــرکت هــا مهــم اســت کــه در خواســت هــا مطابــق اســتاندارد
باشــند .چگونگــی و نمونــه ی یــک درخواســت صحیــح را
مــی توانــی در مرکــز اطالعــات شــغلی مالحظــه نمایــی .انــدازه
اســتاندارد نامــه هــا بــر اســاس ( - )DINموسســه آلمانــی
اســتاندارد  -را مــی توانــی در انترنــت جســتجو کنــی .اســناد را
بطــور اساســی آمــاده بســاز و از دیگــران خواهــش کــن آنــرا
بخواننــد .درخواســت بایــد خالــی از اشــتباه و منظــم باشــد .اســناد
اســکن شــده بایــد قابــل خوانــدن باشــند .برخــی از شــرکت هــا یــک
کپــی عکــس اضافــی از درخواســت کننــده مــی خواهنــد .بــه لبــاس
مناســبی کــه در آن جــدی و مــورد اعتمــاد بــه نظــر برســی ،توجــه
بــرای اینکــه احســاس خــوب بجــا
کــن .در ایــن بــاره عــکاس مــی توانــد بــه تــو مشــاوره بدهــد.
گــذاری  ،بایــد در پوشــیدن لبــاس منظــم
و جــدی  ،دقــت نمایــی .نشــان بــده
خیلــی میــل داری تــا آمــوزش حرفــه
را بــه اتمــام رســانی ،توضیــح بــده بــه
چــه چیــز ویــژه عالقــه منــد هســتی.
ـز در درخواسـت
لیسـت :چــه چیـ
چـک
بــرای بســیاری از شــرکت هــا ،قبــل
انـده مـی شــود؟
گنج
از مصاحبــه آزمــون تعییــن ســطح
ل
سا
ر
ا

برگــزار مــی شــود کــه در آن تــو
صری از زندگی
 تاریخچه مخت
ر
کا
بایــد وظایــف مربــوط بــه شــغل را
رســه و مــدرک
 گواهینامــه مد
حــل کنــی .ایــن آزمــون شــباهت زیــاد
ی  /پراکتیکــوم
عملــ
ــارت هــای کــه
بــه کار هــای کالس دارد .معمــوأل
تمــاأل شـواهد مه
 اح
موضوعــات گوناگونــی ماننــد دانــش
حاصـل شــده.
عمومــی ،زبــان ،ریاضــی و منطــق
پرســیده مــی شــوند.
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شــرکت هــای بــزرگ متقاضیــان را
در یــک مرکــز ارزیابــی تســت مــی
کننــد .در اینجــا وظایــف بایــد بــه گونــه
ی مشــترک بــا دیگــران حــل شــود.
پرســنل مســئول شــرکت مــی خواهــد
بدانــد کــه تــو چگونــه مــی توانــی
دریــک تیــم کار کنــی ،ایــده هایــت
جهــت راه حــل چیســت و از کارچــه
مــی دانــی  .بــرای اینــکار بایــد آمــاده
باشــی .مشــاوره در مراکــز اطالعــات
و انترنــت میســر اســت.

ب برای مصاحبه
ست :آمادگی خو
تــا ســر موقــع
چک لی
مــه ریــزی کــن
رای وقــت برنا
 بــ
قب ـأ فک ـر ک ـن
برســی.
کــه م ـی پوش ـی
ر مــورد لباس ـی
ـش ق ـرار بــده.
د
چی ـز را س ـر جای
هــای اصلـی را
و همــه
ت و گواهینامــه
ســناد در خواسـ
 ا
ن.
بس ـته بنــدی ک ـ
ت خود را بگیر.
سمی و اجازه اقام
ن همراهــت را
 اسناد ر
مصاحبــه تلفــ
یــش از شــروع
پ
خامــوش بســاز.

تبعیض ممنوع است

تصمیــم گیــری در مــورد تــو بایــد
بــر اســاس مهــارت هایــت گرفتــه
شــود .رنــگ پوســت ،جنســیت ،دیــن
و گرایــش هــای جنســی نبایــد در
تصمیــم نقــش داشــته باشــد .بــه همیــن
منظــور در مصاحبــه ســواالت در
رابطــه بــا زندگــی خصوصــی مجــاز
نیســتند و از ســوی تــو نبایــد پاســخ
داده شــوند .اگــر ســوالی بــه نظــرت
عجیــب و غریــب مــی رســد ،بپــرس
کــه چــه رابطــه بــا آمــوزش حرفــه
ای دارد .اگــر احســاس کــردی بتــو
بــی احترامــی و یــا حتــی حملــه مــی
شــود ،مــی توانــی بلنــد شــوی و آنجــا
را تــرک بگویــی .بهتــر آنســت کــه در
چنیــن شــرکتی کار نکنــی.
اگــر فکــر مــی کنــی بــه دلیــل
منشــاء و یــا رنــگ پوســت بــا
تــو بــد رفتــاری مــی شــود،
بــا اتحادیــه کارگــری خــود مشــاوره
کــن .در برابــر تبعیــض بایــد قــادر
بــه مقاومــت باشــی .اتحادیــه ی تــو
کمکــت خواهــد کــرد.
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راهنمایی های برای آموزش
تنظیم عالی -قرارداد
آموزش حرفه ای تو

تنظیم عالی -حقوق
وجایب تو د دوره آموزش حرفه
آموزش حرفه ای

اگــر در شــرکت مربوطــه قــرارداد طبعــأ بایــد بطــور فعــال در آمــوزش حرفــه شــرکت نمایــی .مافــوق
پیــش از شــروع آمــوزش بایــد بــا شــرکت کار آموزی
تبریــک قلبــی بخاطــر محــل آمــوزش
توافــق جمعــی اعتبــار دارد ،حقــوق توممکــن اســت دســتورالعمل هــا را ارائــه نمایــد و توبایــد آنهــا را
ات قــرار داد کتبــی آمــوزش حرفــه ای عقــد کنــی.
حرفــه ای برایــت! در مــاه هــای
کار آمــوزان نیــز بــر اســاس آن تنطیــم -اگرجهــت آمــوزش حرفــه ای اســتفاده مــی شــود -دنبــال نمایــی.
در قــرارداد ذکــر خواهــد شــد کــه دوره آمــوزش
آینــده بــه مدرســه حرفــه ای خواهــی
حرفــه ای چگونــه و تحــت چــه نــوع شــرایطی بــه
رفــت ،بــه کار خــود آشــنا و بــا
مــی گــردد .اگــر چنیــن قــراردادی
وجــود نــدارد ،در مــورد میــزان برگه گزارش
پیــش خواهــد رفــت .قــرار داد بایــد همســو بــا قانــون
افــراد جدیــدی مالقــات خواهــی کــرد.
حقــوق در شــرکت هــای دیگــر مشــابه چیــزی کــه در آمــوزش حرفــه ای یــاد مــی گیــری و انجــام مــی
آمــوزش حرفــه و قوانیــن دیگــر باشــد .بطــور مثــال
مــا متیقــن هســتیم کــه وقــت خــوب و
بــه رشــته ی خــودت ،اطــاع حاصــل دهــی ،آن را هــر هفتــه در برگــه گــزارش مــی نویســی .ایــن کار
قانــون تصریــح مــی کنــد کــه حــد اقــل چنــد روز
جالبــی خواهــی داشــت .بــرای اینکــه
کــن .کمــک هزینــه هــای آموزشــی را بایــد هنــگام آمــوزش انجــام دهــی .مربــی تــو بایســتی گــزارش
مرخصــی داری ،یــا حــد اکثــر چنــد ســاعت در روز
آمــوزش حرفــه برایــت بــدون مشــکل
توبایــد خــود را در ایــن جهــت عیــار را بررســی و امضــا نمایــد .برگــه گــزارش بــدون داشــتن امضــا
و در هفتــه مــی توانــی کار کنــی.
پیــش بــرود ،بایســتی بــه چنــد نکتــه
نمایــد و نبایــد کمتــر از  20درصــد از نیــز بــه عنــوان ســند معتبــر بــرای آمــوزش حرفــه ای محســوب
دقــت نمایــی .مــا دریــن مــورد بــه تــو
اســتانداردهای رایــج و توافــق شــده مــی شــود .تنهــا وقتــی کــه برگــه گــزارش در آخــر دوره کار
کمــک و بــه عنــوان اتحادیــه از حقــوق
جمعــی در صنعــت مربوطــه قــرار آمــوزی تکمیــل باشــد ،مجــاز بــه ورود بــه امتحــان خواهــی بــود.
تــو نمایندگــی مــی کنیــم.
گیــرد .بــا ســپری شــدن هــر ســال
آمــوزش حرفــه ای ،پــول بیشــتری غیابت و بیماری
وقتــی مریــض هســتی نمــی توانــی کار کنــی .بایــد بــه شــرکت
برایــت پرداخــت مــی شــود.
اطــاع بدهــی کــه نمــی توانــی ســر کار حاضــر شــوی .از روز
چک لیست :چه چیز در قرارداد آموزش حرفه ای درج است؟
ســوم بیمــاری بایــد تصدیــق دکتــور بیــاوری .شــرکت مــی توانــد
ایــن تصدیــق را حتــی از روز اول بیمــاری از تــو تقاضــا کنــد.
 هدف و مدت آموزش حرفه.
اگــر مریــض شــوی ،حقوقــت را دریافــت مــی داری .در روز
ی
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ـد.
ـ
نماین
ـخ
ـ
فس
را
ـرارداد
ـ
ق
ـل
ـ
دلی
ـه
ـ
ارائ
ـدون
ـ
ب
ـد
ـ
توانن
اجبــاری مــی باشــد .در روز هــای مدرســه از رفتــن بــه شــرکت
لباس
اضافی
خدمات
و
آموزی
کار
حقوق
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محاســبه مــی شــود .اگــر مدرســه قطــع شــود ،بایــد بــه شــرکت
کنند.
کار
هفته
در
روز
6
صورتیکه
در
روز
24
بــروی.
تلفن و انترنت
 شرایط فسخ
بنزین و الیات اتومبیل
 طرح آموزش حرفه ای به عنوان ضمیمه
 طــرح آمــوزش حرفــه ای شــرکت :در آن ذکــر مــی شــود ک کــدام مراحــل آموزشــی را
باشگاه ورزشی
در شــرکت طــی و چــه چیــز هــای در آنجــا یــاد مــی گیــری.
بیمه
 نکاتی در مورد قراردادهای جمعی و توافق شرکت

اجاره

20

تعطیالت

گردش

21

شورای شرکت و هیئت جوانان و کار
آموزان ()JAV

حقوق تو در دوره
آموزش حرفه ای

هنــگام آمــوزش حرفــه طبعــأ از حقوقــی بــر خــوردار
مــی باشــی .توجــه داشــته بــاش کــه شــرکت کار
آمــوزی تــو ایــن حقــوق را برایــت تفویــض کنــد.
بــه عنــوان یــک اتحادیــه ،مــا ازتوحمایــت مــی کنیــم
کــه حقــوق تــو هنــگام دعــوای حقوقــی نیــز رعایــت
گــردد.

مربی ها و آموز گاران

شــرکت کار آمــوزی تــو مکلــف اســت برایــت
مربــی تعییــن نمایــد .چنیــن فــردی بایــد جهــت پاســخ
بــه پرســش هایــت حاضــر باشــد و وظایــف جدیــد
را قبــأ توضیــح بدهــد .اگرتوچیــزی یــاد نگیــری
و یــا بــه ســادگی از کار شــانه خالــی کنــی ،بایــد
هماننــد همــکاران ورزیــده و آمــوزش دیــده ی آنجــا،
خواهــان مشــاوره شــوی .هــدف آمــوزش حرفــه ای
تــو آموختــن اســت!

در شــرکت هــای کــه حــد اقــل پنــج همــکار زن و
مــرد کار مــی کننــد ،آن گــروه حــق راه انــدازی
شــورای شــرکت دارد .ایــن شــورا از منافــع
کارگــران در برابــر رهبــری شــرکت نمایندگــی
مــی کنــد .شــورای شــرکت بطــور دموکراتیــک
انتخــاب مــی شــود و بــر تصمیــم گیــری هــای
شــرکت تاثیــر مــی گــذارد.
اگــر در جایــی شــورای شــرکت وجــود دارد،
مــی توانــد در پهلــوی آن یــک هیئــت جوانــان
و کار آمــوزان ( ) JAVنیــز انتخــاب گــردد .در
اینجــا بایــد حــد اقــل پنــج کار منــد زیــر ســن و یــا
کار آمــوزان زیــر  26ســال موجــود باشــند .هیئــت
جوانــان و کار آمــوزان ( ) JAVاز منافــع
کارگــران جــوان در برابــر رهبــری شــرکت
نمایندگــی مــی کنــد .ایــن هیــأت بــر اجــرای
مقــررات و قوانیــن توســط کار فرمــا ،نظــارت
مــی کنــد .همچنــان مــی توانــد تدابیــری روی
دســت گیــرد تــا منجــر بــه ادغــام و هــم آمیــزی
جوانانــی کــه منشــأ خارجــی دارنــد ،شــود .اگــر
تــو کار هــای انجــام دهــی کــه در طــرح آموزشــی
تــو گنجانــده نشــده انــد و یــا اینکــه بــا تــو درســت
رفتــار نشــود ،مــی توانــی بــه  JAVمراجعــه
نمایــی.

اشتباه کردن

چیــزی یــاد مــی گیــری کــه آن را هنــوز نمــی
توانــی انجــام دهــی .اشــتباه جــزء آنســت .اگــر بــه
چیــزی خســارت وارد مــی ســازی ،شــرکت بایــد آن
را بپــردازد .تــو مکلفیــت آن را نــداری .عــاوه بــر
آن حــق داری بــا تــو رفتــار احتــرام آمیــز صــورت
گیــرد .هیچکــس نبایــد داد و فریــاد بکشــد و یــا تــرا
مجــازات کنــد.

طرح جامع آموزش حرفه ای
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طــرح جامــع آمــوزش حرفــه ای ات را بــه دقــت
از نظــر بگــذران .ایــن طــرح نشــان مــی دهــد چــه
محتــوای را در کــدام ســال آمــوزش بایــد یــاد بگیــری.
تــو حــق کار آمــوزی کامــل داری .اگــر شــرکت
مربوطــه ات قــادر نیســت تمــام محتــوای آموزشــی را
برایــت بیامــوزد  ،بایــد ایــن موضــوع را بــه عهــده
بگیــرد کــه تــرا جهــت فراگیــری آن بــه شــرکت هــای
دیگــر بفرســتد.

هیچ فعالیت خارج از آموزش حرفه ای!

هــر کــس یکبــار بــرای جلســه قهــوه آمــاده مــی کنــد.
امــا اگــر ایــن وظیفــه فقــط از ســوی تــو اجــرا شــود
و یــا اگــر تــو اجــرای امــور شــخصی کارمنــدان
برتــر را بــه عهــده بگیــری ،دراینصــورت درســت
نیســت .فعالیــت هــای خــارج از آمــوزش حرفــه ای
تــو شــامل قــرارداد تــو نیســتند .از اتحادیــه ی خــود
مشــاوره بخــواه یــا بــا شــورای شــرکت و یــا بــا
هیئــت جوانــان و کار آمــوزان ( )JAVدریــن مــورد
تمــاس بگیــر.

ایمنی در کار

حفاظت در برابر آزار و مزاحمت

بــرای کار هــای خطرنــاک بایــد لبــاس هــای حفاظتی حــق داری تــا در برابــر توهیــن و آزار جنســی از تو
بپوشــی کــه از جانــب کارفرمایــت بایــد تهیــه گــردد .حفاظــت صــورت گیــرد .همچنیــن هیچکــس مجــاز
در "قانــون ایمنــی در کار" تدابیــر حفاظتــی بیشــتری بــه اعمــال خشــونت جســمی علیــه تــو نیســت .
گنجانــده شــده کــه در شــرکت تــو بایــد حتمــأ رعایــت
اگــر تــو بطــور منظــم مجبــور بــه تحمــل حــرکات
گردند.
• بــه کار آمــوزان زیــر  18ســال نبایــد کارهــای دشــمنانه وطعنــه آمیــز باشــی ،بایــد کاری انجــام
دهــی .در شــرکت مربــی و یــا شــورای شــرکت،
خطــر نــاک ســپرده شــود.
• بطــور معمــول بایــد هشــت ســاعت در روز همچنیــن هیئــت جوانــان و کار آمــوزان کمکــت مــی
کار کنــی .بزرگتــر هــا مــی تواننــد در حــاالت کننــد .در مدرســه حرفــه ای مربیــان تــو و همچنــان
اســتثنایی تــا ده ســاعت در روز کار کننــد .ایــن مســؤل تمــاس تــو در اتحادیــه نیــز مــی تواننــد در ایــن
ســاعات اضافــی بایــد در هفتــه هــای بعــدی عیــار مــورد کمــک نماینــد.
شــوند.
• بــرای بیــش از شــش ســاعت کار در روز  ،حــق
 30دقیقــه اســتراحت داری .خردســاالن حتــی
حــق یــک ســاعت اســتراحت دارنــد.
• روز هــای یکشــنبه _ تنهــا در مــوارد اســتثنایی
در بخــش هــای معیــن -مــی توانــی کار کنــی،
 15یکشــنبه در تمــام ســال .در بــدل هــر روز کار
در یکشــنبه هــا ،حــق یــک روز تعطیــل در روز
هــای رســمی داری.
در مدرســه حرفــه ای در مــورد مقــررات و قوانیــن
کار بیشــتر خواهــی آموخــت .اگــر ســوال داری و یــا
درک کــردی کــه حقــوق تــو رعایــت نگردیــده ،مــی
توانــی بــا شــورای شــرکت مربوطــه ات یــا بــا هیئــت
جوانــان و کار آمــوزان ( ) JAVو اتحادیــه خــود
بــه تمــاس شــوی.
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تأمین مالی در دوره آموزش حرفه ای

کمک آموزش فنی و حرفه ای

زندگــی ات بایــد در دوره آموزشــی نیــز تأمیــن
گــردد .در اینجــا نگاهــی کوتــاه بــه ایــن مســأله مــی
اندازیــم.

حقوق دوره آموزش حرفه ای

در یــک آمــوزش حرفــه ای دو جانبــه حــق دریافــت
حقــوق داری .میــزان آن نظــر بــه شــرکت و بخــش
صنعتــی فــرق مــی کنــد.
معمــوال کمــک هزینــه آموزشــی در شــرکتی کــه
توســط یــک توافــق جمعــی محــدود شــده اســت،
باالتــر اســت .توافقــات جمعــی میــان اتحادیــه هــا/
ســندیکاه هــای کارگــری  /و کارفرمایــان بصــورت
تــک تــک ویــا در یــک بخــش کامــل صنایــع،
تصویــب مــی شــوند.توافق پرداخــت آمــوزش حرفــه
ای بــرای صنعــت خــود را ،مــی توانــی در زیــر
مشــاهده نمایــی:
.www.tarifvertrag.de
اطالعــات بیشــتر در مــورد توافقــات جمعــی و
تعهــدات را شــورای شــرکت مربوطــه ات یــا
هیئــت جوانــان و کار آمــوزان ( ) JAVو اتحادیــه
برایــت ارائــه مــی کننــد.
صرفنظــر از میــزان حقــوق تــو ،تأدیــه مالیــات و
بیمــه اجتماعــی نیــز شــامل آن مــی گردنــد.

مثال:
رواتب تعليم مهني محددة بموجب عقد
شروط عمل
سالهای آموزش

1

2

3

4

653

857

1120

-

تجــارت خــودرو ،مکلنبــورگ603 -

630

672

714

926

988

1050

-

صنعت ساخت و ساز ،برلین
فورپومــرن

صنایع بانکی

پشتیبانی:

آگــر ضمــن دوره آمــوزش حرفــه ای دوجانبــه با پدر شــاید پــدر و مــادرت نیــز ناگزیــر شــوند بتــو کمــک
و مــادرت زندگــی نمــی کنــی و حقــوق کار آمــوزی نماینــد .میــزان کمــک ممکــن از ســوی کارمنــد
بــرای امــرار معــاش کفایــت نمــی کنــد ،مــی توانــی مربوطــه آژانــس کار برایــت ابــاغ شــود.
در حــاالت اســتثنایی تقاضــای کمــک آمــوزش فنــی
و حرفــه ای ( ،)BABنمایــی .بطــور کلــی پناهنــدگان کمک هزینه مسکن
و پناهجویانــی کــه برســمیت شــناخته شــده انــد ،حــق تحــت شــرایط خــاص ،مــی توانــی ضمــن آمــوزش
کمــک آمــوزش فنــی و حرفــه ای دارنــد .درخواســت حرفــه ای در شــورای شــهری ویــا دراداره محلــی
آن بایــد قبــل از تاریــخ  31.12.18داده شــود .بــا درخواســت مزایــای مســکن بدهــی .ایــن چیــز
تصویــب کمــک آموزشــی ،دیگــر مزایــا بــر اســاس موقعــی میســر اســت کــه تــو کمــک آمــوزش فنــی و
قانــون مزایــای پناهنــدگان دریافــت نخواهــی کــرد ،حرفــه ای دریافــت نکنــی؛ زمانــی کــه ،طــور مثــال،
بــا ایــن حــال ،ممکــن اســت واجــد شــرایط بــرای دوره ی آمــوزش حرفــه ای تــو تمــام شــده اســت.
دریافــت کمــک مالــی بــرای اجــاره آپارتمــان خــود پــول مســکن کمــک هزینــه بــرای اجــاره آپارتمــان
باشــی( .کمــک هزینه مســکن) )Wohngeld →( .تــو اســت و بــرای مــدت یــک ســال اعطــا مــی شــود.
درخواســت کمــک آمــوزش فنــی و حرفــه ای را بــا در آمــد  600یــورو در مــاه و اجــاره ماهانــه
در آژانــس کار ارائــه مــی نمایــی .باالتریــن مقــدار اپارتمــان بــه ارزش  250یــورو ،کمــک هزینــه
آن  572یــورو در مــاه مــی باشــد .مشــاور تــو در مســکن حــدود  50یــورو مــی شــود.
آژانــس کار جهــت دادن تقاضــا بــه تــو کمــک مــی
کنــد.
اگــر تــو نیــاز بــه کمــک در زمینــه ی تقاضانامــه
داری ،بــه یــک انجمــن مشــاوره اجتماعــی در
نزدیکــی خــود و یــا بــه خدمــات مهاجــرت جوانــان
مراجعــه کــن.

منبعhttp://www.boeckler.de/wsi-tarifarchiv_2272.htm : :
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 7بخش خدمات

اتحادیه ها

اتحادیه ها

اتحادیه های کارگری آلمان  -بخش
جوانان

زیــر ســقف اتحادیــه کارگــری آلمــان ( )DGBتمــام
اتحادیــه هــای بــزرگ آلمــان جمــع شــده انــد تــا منافــع
سیاســی شــان را تأمیــن نماینــد .اتحادیــه کارگــری
آلمــان -بخــش جوانــان از منافــع کارآمــوزان و
کارگــران جــوان نمایندگــی مــی کنــد .اتحادیــه
کارگــری آلمــان -بخــش جوانــان بتــو در مســایل
کلــی راجــع بــه حقــوق تــو در دوره آمــوزش و در
شــغل کمــک مــی نمایــد .مشــاوره دقیــق تــر را مــی
توانــی بطــور مثــال در برنامــه " دکتــور آزوبــی"
پیــدا کنــی.
بــه اعضــای اتحادیــه از طریــق حمایــت حقوقــی
اتحادیــه در صــورت بــروز دعــوای حقوقــی ضمــن
کار آمــوزی و یــا شــغل ،وکیــل مدافــع گماشــته مــی
شــود.

اتحادیه صنایع فلزات (- ) IG Metall
بخش جوانان

اتحادیــه صنایــع فلــزات ( - ) IG Metallبخــش
جوانــان از حقــوق کارآمــوزان و کارگــران جــوان
در صنایــع فلــزات حمایــت مــی نمایــد .بطــور مثــال
مکانیــک صنایــع و مکاترونیــک اتومبیــل از آن
جملــه محســوب مــی شــوند.
www.igmetall.de/jupo-index.htm

اتحادیه کارگران معدن ،شیمی و انرژی-
بخش جوانان

خدمات مهاجرت جوانان

آژانس کار

مانند اقامت ،مدرسه و آموزش حرفه ای ،تابعیت و
همچنان مشکالت مالی مشاوره می دهند.

آژانس کار در جهت یابی 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.

مشاوره آنالین:
www.jmd4you.de

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

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

بورس های شغل:
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

اتحادیــه کارگــران معــدن ،شــیمی و انــرژی -بخــش
جوانــان مســؤل رســیدگی بــه حقــوق کارآمــوزان و
کارگــران جــوان در صنایــع نامبــرده مــی باشــد.
www.igbce.de/aktive/junge-generation

اتحادیه واحد خدمات عمومی -بخش
اتحادیــه کارگــری آلمــان -بخــش جوانــان www. :جوانان

jugend.dgb.de
دکتور آزوبی:
www.doktorazubi.de

جهــت مشــاوره دقیــق ،اطالعــات در رابطــه بــا

در اتحادیــه واحــد خدمــات عمومــی -بخــش جوانان
(  ) ver.di-Jugendکار آمــوزان و کارگــران
جــوان بخــش خدمــات متشــکل شــده انــد.
www.jugend.verdi.de

توافــق جمعــی در بخــش صنعــت مربوطــه و جوانان در ساخت وساز
پشــتیبانی در صــورت بــروز منازعــات در دوره
آمــوزش حرفــه ای  ،بــه اتحادیــه هــای .DGB
رجــوع کــن .اشــخاص تمــاس نزدیــک بــه محــل
اقامتــت را مــی توانــی بــا مراجعــه بــه وبســایت هــای
اتحادیــه پیــدا کنــی.

در اتحادیــه ســاختمان و صنایــع دســتی و اقتصــاد،
کار آمــوزان و کارگــران جــوان زیــر نــام IG
 BAUســازمان یافتــه انــد.
www.igbau.de/Junge_BAU.html

گروپ جوان () GdP

ایــن اتحادیــه از کارآمــوزان و کارگــران جــوان در
بخــش پلیــس نمایندگــی مــی کنــد.
http://www.gdp.de/JungeGruppe
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