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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union

 شامرهای متاس  و آدرس صفحات اینرتنت 

گذر از مدرسه به کار و حرفه

u اطالعات در صفحه الکرتونيکي آموزش شهری

بدون مدرک تحصیلی آینده نامعلوم

آ ژانس کاریابی

u قرار مالقات مشاوره کاریابی

 BIZ مرکز اطالعات کاریابی u

مرکز مشاوره تحصیالت دانشگاهی

خدمات آزاد حرفه برای جوانان

پرونده انتخاب کار 

  راهنامییها، اخبارتازه و جلسات . 

در خربنامه گذر از مدرسه به کار و حرفه  

آنالین بخوانید و یا مشرتک شوید

  پیدا کردن کار آموزی 

آزانس کاریابی  

پیشه وری 

این اطالعات با همکاری والدین در کارگروه گذر از مدرسه به حرفه جمع آوری شده 

است. 

www.leverkusen.de/uebergang-schule-beruf   
 Instagram: kokoleverkusen

www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
www.berufsorientierung-nrw.de

Bensberger Str. 85, Bergisch Gladbach
     02202 9333-828

Kölner Straße 139, 51379 Leverkusen, 02171 49955
www.ojb-leverkusen.de

www.zsb-in-nrw.de

www.bwp-nrw.de/eltern
www.handwerk.de

IHK: www.ihk-lehrstellenboerse.de

www.dasbringtmichweiter.de
Youtube: Ausbildung - Na klar!

www.arbeitsagentur.de/bildung

 محدودیت زمانی درخواست کار 

متامی اطالعات بدون ضامنت اجرایی، خود را پیشاپیش آگاه سازید.

از یکسال فبل از رشوع آموزش حرفه ای درخواست خود را بفرستید

u کار آموزی در خدمات عمومی

u کار آموزی در بانک و بیمه 

u کار آموزی در رشکت های بزرگ

u تحصیالت دوگانه

u کار آموزی مدرسه ای 

درخواست کار آموزی در سال آخر تحصیلی

u از ژانویه: درخواست کار آموزی در موسسات کوچک و متوسط

u ژانویٔه/ فوریه :کالج حرفه ای وآموزش حرفه ای دبیرستانی

u بهار: تعیین رشته تحصیلی دانشگاهی    

راهنامی برای کسانی که دیرتر تصمیم می گیرند

حتی چندین ماه قبل از رشوع آموزش حرفه ای موسسات در جستجوی کارآموز 

حرفه ای می باشند!

مدارک الزم درخواست / راهنامیی های مفید برای درخواست  
www.bwp-nrw.de/eltern/bewerbung/

www.planet-beruf.de
www.aubi-plus.de/bewerbungstipps/

گذر از مدرسه به حرفه

ا طالعاتی برای والدین

http://www.leverkusen.de/uebergang-schule-beruf
http://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
http://www.berufsorientierung-nrw.de
http://www.ojb-leverkusen.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.bwp-nrw.de/eltern
http://www.handwerk.de
http://www.ihk-lehrstellenboerse.de
http://www.dasbringtmichweiter.de
http://www.arbeitsagentur.de/bildung
http://www.bwp-nrw.de/eltern/bewerbung/
http://www.planet-beruf.de
http://www.aubi-plus.de/bewerbungstipps/
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آشنا یی با حرفه ها بصورت اختصار
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کالس ۸

  

“ تجمع والدین „ آشنایی با حرفه ها“

                                                                   

بررسی توان تحصیلی +گفتگود ر باره منره 

با والدین

شناسایی زمینه حرفه ای                                                                 

سه روز

 

پرونده انتخاب کار

ترمین ها و برنامه ریزی ها و جلسات مشاوره در مدرسه انجام می گیرد. جلسات مشاوره کارآموزی در آژانس کاریابی . بازدید از مرکز اطالعت کارآموزی در شهر برگیش گالدباخ. تعیین 

محل کارآموزی   یا مشاوره جهت تحصیالت دانشگاهی در آژانس  ارزیابی ومرکزمشاوره تحصیالت عالی. حامیت اصلی از سوی والدین.

لطفا بهمراه فرزندتان به جلسات مشاوره کارآموزی و جلسه تحویل منرات و کارنامه به محل بروید. متفق با فرزندتان محل آموزش عملی را جستجو منایید. در مورد آینده در خانواده با 

فرزندتان گفتگو منایید.

کالس ۹

  

دوره عملی  

                                                                   

منایشگاه های کاراموزی

)منونه( درخواست کارآموزی(  

                                                                

دوره های عملی داوطلبی 

سه روز

کالس دهم  

جلسه اطالع رسانی کالج حرفه ای و در 

صورت نیاز ثبت نام  

                                                                   

دوره های عملی داوطلبی

سه روز                     

امتحانات نهایی   

                                                                

؟ آینده روشن 

مرحله تعلیامتی دوم 

مدارس فرشده ترکیبی     

گیمنازیوم

دوره فنی حرفه ای

منایشگاه های کارآموزی/  تحصیلی 

 نرم افزار شناسایی   چک - یو
      www.arbeitsagentur.de 

جزییات مرحله تعلیامتی دوم    

)برای مثال کارگاه تصمیم گیری صالحییت(

عنارص مترینی

 ؟ آینده روشن

https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/in-der-schule/potenzialanalyse.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/in-der-schule/berufsfelder-erkunden/index.phphttp://
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/berufswahl-pass.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/praktikum.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/veranstaltungen.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/tipps/bewerben.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/praxiskurse.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/moeglichkeiten/berufskolleg.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/praxiskurse.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/moeglichkeiten/index.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/veranstaltungen.phphttp://
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/sekundarstufe-2.php
http:// www.arbeitsagentur.de
http:// www.arbeitsagentur.de
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-jugendliche/in-der-schule/sekundarstufe-2.php
https://www.leverkusen.de/kultur-bildung/bildungsportal/jugend/uebergang_schule_beruf/fuer-eltern/moeglichkeiten/index.php

