Eğitim ve mesleki oryantasyon hakkında bilgiler
göçmen ve mülteci geçmişi olan gençler için
Hangi iş bana uyar? İkili eğitim nedir? Nasıl çıraklık eğitim yeri bulurum?
KAUSA bölge ofisi, eğitim konusuyla ilgili bu ve diğer sorulara yardımcı olacaktır.Gençleri eğitime
giden yolda destekler. Bireysel olarak kişisel bir konuşmada veya gruplar halinde. Ebeveynler de
tavsiye alabilir. ücretsiz.
KAUSA bölge ofisine danışılabilinecek konular
•

Almanya'da ikili eğitim hakkında bilgi

•

Eğitim öncesi ve sırasında destek

•

Uygun bir iş, çıraklık veya staj bulma konusunda yardım

•

CV yazma hakkında ipuçları

•

gerekirse diğer kuruluşlara sevk

İletişim
KAUSA-Landesstelle Rheinland-Pfalz
c/o Handwerkskammer Koblenz
Ulrich Meinhard
August-Horch-Straße 6 – 8
56070 Koblenz
Telefon: 0261 398 305
ulrich.meinhard@hwk-koblenz.de
www.kausa-rlp.de
Konumlar: Koblenz, Kaiserslautern, Rheinhessen (Mainz), Trier
Danışmanlık: Almanca, Ingilizce, Arapca veTigrinya

KAUSA hakkında
KAUSA, eğitim ve göç anlamına gelir. Birçok federal eyalet ve bölgede KAUSA projeleri
bulunmaktadır. Amaç, genç mültecileri ve göçmenleri eğitim için kazanmaktır. Çıraklık eğitimi vermek
isteyen göçmen firmalara çıraklık firmasına giderken KAUSA devlet daireleri eşlik etmektedir.
Daha fazla bilgi için: www.bildungsketten.de/kausa

İkili Eğitim
Bir çıraklığı başarıyla tamamlayanlar, iyi bir iş daha kolay bulurlar. İkili çıraklık eğitimi, yüksek
öğretime bir alternatif olabilir. Otomobil mekatronik teknisyeninden diş teknisyenine kadar 300'ün
üzerinde çıraklık seçeneği bulunmaktadır. İkili (şirket) eğitim, mesleğe ve okul niteliklerine bağlı
olarak iki ila üç buçuk yıl sürer. "İkili" iki yerde öğrenme anlamına gelir: Şirkette pratik çalışmayı ve
meslek okulunda ek teoriyi öğrenirsiniz.
İkili eğitimin avantajları
•

doğrudan o meslekte çalışmak

•

Uygulama ve teoriyi birleştirir

•

Öğrenmeyi ve aynı anda para kazanmayı sağlar

•

şirketle sosyal bağlantılar kurulur

•

nitelikli bir profesyonel olunur

Şirkete başvuru
Bir mesleğe karar verdiniz ve bir şirket buldunuzmu? Ardından çıraklık için doğrudan şirkete
başvurun. Bir okul dıploması olması her zaman gerekli değildir. Şirket hangi nitelikleri istediğini
belirler. Yaş sınırı yoktur - 30 yaşın üzerindekiler bile çıraklığa başlayabilir.
Bir Staj, sizi çıraklığa hazırlayabilir. Bu, bir şirketi ve mesleği daha iyi tanımanıza ve aynı zamanda
Almancanızı geliştirmenize olanak tanır.
Çıraklık eğitimi için gerekli şartlar
•

Almanca bilgisi, genellikle B2 seviyesi

•

belirli okul nitelikleri – kariyer hedeflerine bağlı olarak

•

İş piyasasına erişim veya çalışma izni ile ikamet durumu

Daha fazla bilgi için
•

KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland (in verschiedenen Sprachen)

•

www.arbeitsagentur.de

•

www.berufenavi.de

•

handbookgermany.de

•

www.bamf.de

Çıraklığa başlamak için hala desteğe ihtiyacınız var mı?
BOF kursunda farklı meslekleri tanıyacak, Almanca bilginizi derinleştirecek ve meslek okuluna
hazırlanacaksınız. : www.berufliche-orientierung-fuer-zugewanderte.de
Kendi ülkenizde önceden bir meslek öğrendiniz mi?
Ardından bunun tanınıp tanınmayacağını kontrol edin: www.anerkennung-in-deutschland.de
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