FAQ- Sorulara ve Cevaplara Genel Bakış
Okul
Eğitim, Öğrenim ve Meslek
Danışmanlık ve Yardım

OKUL
9. sınıftan sonra hangi okula gidebilirim?
Genel Eğitim Okulu’nda 10. zorunlu öğretim yılını tamamlıyabilirsin.
Veya bir Meslek Eğitim Okulu’na devam edebilirsin. Orada aşağıdaki okullara
gidebilirsin
 Meslek ve ĺş Hayatına Kazandırma Programı –
(EIBE/ Programm zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt)
 Meslek Hayatına Hazırlıyan Eğitim Kursları(BzB /Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung)
 Meslek Okulu
BFS/Berufsfachschule





Meslek ve ĺş Hayatına Kazandırma Programı – EIBE/ Programm zur
Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt)
Meslek Hayatına Hazırlıyan Eğitim Kursları- BzB /Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung
Meslek Öncesi Eğitim Kurslarına -BvB/Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme

Ya da okul dışındaki projelere kat labilirsin. Orada da okul mezuniyeti için hazırlık
kurslarına gider, mezun olursun.
 Yeterlilik ve ĺş (Qualifizierung und Beschäftigung)
18 yaşında veya üstünde isen Akşam Okulu’na (Abendschule) gidebilirsin.
Hauptschule mezuniyetimi nasıl daha iyi gerçekleştirebilirim ?


Meslek ve ĺş Hayatına Kazandırma Programı – EIBE/ Programm zur
Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt) veya
 Meslek Hayatına Hazırlıyan Eğitim Kursları- BzB /Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
Kurslar, meslek okullarında verilmektedir.

Realschule (orta okul) mezuniyetine nasıl ulaşabilirim ?
Eğer „Qualifizierender Hauptschulabschluss“a sahipsen ve henüz 18 yaşında değilsen,
10. sınıfa devam edebilirsin veya bir meslek okuluna (BFS- Berufsfachschule) müracaat
edebilirsin. Meslek ve ĺş Hayatına Kazandırma Programı’na,
(EIBE C/ Programm
zur Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt) müracaat’da bulunabilirsin. Orada bir
sene sonra Realschule (orta okul) sın
Bunun d şında hazırlık kurslarına giderek („Wege in den Beruf“ ) orta okul
mezuniyetini (Mittlerer Bildungsabschluss/Realschulabschluss) alabilirsin. Bu kurslar
ücretlidir. Eğer 18 yaşındaysan Akşam Okullarına (Abendschule) müracaat edip,
oradan mezun olabilirsin.

EĞĺTĺM VE MESLEK
Bana uygun mesleği nasıl bulabilirim ?
Ilgi alanın ne? Hangi yeteneklere sahibsin? Neyi iyi beceriyorsun? Kabiliyetin nedir?
Bu soruları önce kendin için cevaplandır ve çevrenle, arkadaşlarınla, ailenle,
öğretmenlerinle, konuş.
Meslekler hakkında bilgi edin, internetten veya ĺş Bilgi Merkezi’nden ( BIZ). ĺş Bilgi
Merkezleri ĺş ve ĺşçi Bulma Kurumları’ndadır (Agentur für Arbeit).
Ilgilendiğin bir meslek varsa, bir staj aracılığıyla veya bir deneme günü ile bu
mesleğin kendine uygun olup olmadığını öğrenebilirsin, mesela bir Girls-/Boysday
çerçevesinde. Eğer soruların varsa, Meslek Danışmanlıkları’na (Berufsberatung)
müracaat edebilirsin.
Okulunu bitirdiysen, meslek okulunda bir meslek alanını yakından tanıyabilirsin. Bu
meslek alanlarını aşağıdaki okullarda bulabilirsin:
 Meslek Hayatına Hazırlıyan Eğitim Kursları- BzB /Bildungsgänge zur
Berufsvorbereitung
 Meslek ve ĺş Hayatına Kazandırma Programı – EIBE/ Programm zur
Eingliederung in die Berufs- und Arbeitswelt
 Meslek Okulu
BFS/Berufsfachschule
atölyelerde ilgi alanını tespit edebilirsin. Aşağıdaki projeler bunları sana sunuyor:
 Meslek Öncesi Eğitim Kursları (BvB /Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme)
 Yeterlilik ve ĺş Projeleri (QB/Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt)

Bir eğitim yerini nerede bulabilirim ?
Çevrenle görüş. arkadaşların, tanıdıkların, ailen ve öğretmenlerin sana yardımcı
olabilir, seni yönlendirebilir. Muhtemelen onların bildiği eğitim veren şirketler vardır.
Genellikle şirketler, senede bir kereye mahsus olmak üzere, “Topluma Açık Gün”
(Tag der offenen Tür)
“Eğitim Fuarları”
(Ausbildungsmessen) vardır. Bu eylemlerde kendini bilgilendir; hangi mesleği seçmek
istediğini, nasıl eğitim göreceğini ve seçeceğin meslek için hangi okul derecesinin
gerektiğini buralardan öğrenebilirsin.
GirlsDay’ den faydalan (bu erkekler için de geçerli). Böylece, hem meslekleri hem de
meslekleri uygulayan şirketleri yakından tanımış olursun.
iş piyasasını (Jobbörsen) gösteren sayfalar vardır. Burada
Kassel ve çevresi için listeler bulabilirsin.
ĺlgilendiğin bir şirket varsa, direkt olarak onların websitesi’ne gir. Genel olarak,
sözkonusu şirketlerin sitesinde eğitim teklifleri bulabilirsin. Gazetelerde, örneğin
HNA’da ve Extra Tip
Meslek
Danışmanlıkları’na (Berufsberatung) müracaat edip daha boş olan eğitim yerlerini
araştırabilirsin.
Kime danışabilirim ?
Seni tanıyan kişilerle seçtiğin meslek hakkında görüş!
Ayrıyeten sorularını okuldaki Sosyal Hizmet Görevlisinle de görüşebilirsin.
Mesela:
Geçiş yönetimi (Übergangsmanagement)
Mesleğe başlangıç yardımcıları (Berufseinstiegsbegleiter)
Oku sosyal danışmanı (Schulsozialarbeiter)
Meslek Danışmanlıkları da (Berufsberatung) sorularını cevaplandırabilir. 0561-701-1774
Göçmen kökenli gençler (kendi veya velileri Almanya’da doğmamış olanlar) Gençlik
Göç Hizmetleri’ne (Jugendmigrationsdienst) müracaat edebilirler.

Meslekle ilgi olan bilgileri nerede bulabilirim ?
ĺş Bilgi Merkezi’nde (BIZ-Berufsinformationszentrum) meslekle ilgili olan bilgileri
kendin araştırabilirsin.

Berufsinformationszentrum (BIZ)
Grüner Weg 46
Kassel
Tel. 0561/701-1774

Burada okul ve okul dışı olan bilgileri, şirketlerde verilen meslek eğitimi hakkında
bilgileri bulabilirsin.
Internet’in websitelerinde yeterince meslekler
tıklarsan sana
gereken adresleri gösterebiliriz.
Meslek Danışmanlıkları’na (Berufsberatung) şahsen müracaat etmek istiyorsan,
önceden bir randevu almayı unutma.

DANIŞMANLIK VE YARDIM
Meslek Danışmanlığı’na (Berufsberatung)

l müracaat edebilirim ?

Meslek Danışmanlığı’na (Berufsberatung) şu şekilde ulaşabilirsin:
Telefon numaramız: 01801/555111
Ismini vererek bir randevu almak istediğini söyle.
Danışmanlık için sana bir randevu posta yoluyla bildirilecek.
Istersen meslek danışmanlığına şahsen uğrayıp bir randevu alabilirsin.
Meslek Danışmanlığı’nı aşağıdaki adreslerden bulabilirsin:
Kassel
Grüner Weg 47
34117 Kassel
Hofgeismar
Bahnhofst. 24
34369 Hofgeismar
Wolfhagen
Kurfürstenstr. 19
34466 Wolfhagen
Meslek hakkında bilgileri nerede bulabilirim ?
Istersen ĺş Bilgi Merkezi’ne (BIZ-Berufsinformationszentrum) gidebilirsin, istersen de
internet aracılığıyla değişik Meslek Eğitim Platformları’ndan bilgi edinebilirsin.
Internet adresleri için burayı tıkla.
Hangi maddi yardım alma imkanlarım var ?
18 yaşını geçmiş isen, belli koşullara dayanarak, çocuk parası (Kindergeld) alma
imkânın var.
yaptığın masrafları geri alma (Bewerbungskostenrückerstattung) imkânın oluyor.
Okul eğitimi göreceksen, belli koşullara dayanarak, Mesleki Eğitim Yardım Yasası’na
göre (BAföG) yardım alabilirsin.

Bir şirkette eğitim göreceksen veya bir Meslek Öncesi Eğitim Kursuna (BvB
/Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme) başlayacaksan, belli koşullar altında,
Mesleki Eğitim Yardımı (BAB/Berufsausbildungsbeihilfe) için müracaat edebilirsin.
ALG II (Harz IV)
ve Işçi Bulma Kurumu’nda (Jobcenter) yapılıyor.
Eğer ikâmetgâhın Kassel‘ in içindeyse se
Jobcenter der Stadt
Kassel dir. Eğer Kassel‘ in dışında oturuyorsan, Jobcenter des Landkreises Kassel‘e
müracaat etmen gerekiyor.
Jobcenter der Stadt-Kassel GmbH
Grüner Weg 46
34117 Kassel
(im Gebäude der Agentur für Arbeit)
Tel. 0561/701-2682 oder –-2684 (U25 Team)
Jobcenter des Landkreises Kassel
Ständeplatz 23
34117 Kassel
Tel. 0561/2078-0 (Zentrale)
Seyahet masrafların için ayrıyetten belediye´den yardım alabilirsin.
Meslek eğitimi döneminde sorunlar çıkarsa bana kim yardım edebiliyor ?
Okulda problemlerin olursa, ilk önce öğretmeninle konuş.
Meslek Danışmanlıkları, ihtiyac
Eğitim Desteği Dersleri
(ausbildungsbegleitende Hilfen / abH) veriyor. Bu dersler ücretsizdir. Müracaatını
Meslek Danışmanlıklarında yapıyorsun.

öğretmenlerinle görüşebilirsin.
Ayrıyeten okulunda bulunan QuaBB-Projesinin Sosyal Hizmet Görevlisi’nle de
görüşebilirsin.
da
(AusbildungsberaterInnen der Kammern) bu yönde hizmet vermektedirler.
Seni ilgilendiren adresleri aşağıda bulunan listede tıklayıp indirebilirsin:
Interessante Adressen von A-Z zum Download

