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آغاز آموزش و کار (Durchstarten in Ausbildung und Arbeit(:
برای مشارکت داشتن درزندگی اجتماعی و بازار کار ،یادگیری زبان و گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی
یک ضرورت است.
آن دسته از مهاجرین جوانی که دارای مدارا نامه (دولدونگ  )Duldungو یا دارای برگه اجازه موقت
( )Gestattungهستند و تقاضای پناهندگی آنها همچنان در حال بررسی است  ،همواره از امکانات و حمایت
های محدودتری برخوردار بودند.
از اینرو وزارت کار ،بهداشت و امور اجتماعی و وزارت کودکان  ،خانواده  ،پناهندگی و ادغام اجتماعی
ابتکارعملی را تحت عنوان «آغازآموزش و کار» ( )Durchstarten in Ausbildung und Arbeitطرح
ریزی کردند.
در این طرح مهاجران جوان بین سنین  ۱۸تا  ۲۷سال از طریق خدمات تشویقی و حمایتی  ،در مسیر آموزش
های فنی و حرفه ای و اشتغال همراهی میشوند .این طرح همچنین جوانان دو گروه از مهاجران اتحادیه اروپا
(رومانی و بلغارستان) که هیچگونه کمک و حمایت های اجتماعی از دولت دریافت نمیکنند را شامل میشود.
تدابیرو پیشنهادات برنامه ابتکاری ایالتی ( )Durchstarten in Ausbildung und Arbeitدر کرایز
وارندورف :
درراستای این طرح ابتکاری  ،مرکز منطقه ای ادغام اجتماعی
( )Das kommunale Integrationszentrumنیازها و وضعیت های ثبت شده را بررسی و تجزیه و
تحلیل کرده و مطابق آن یک بسته حمایتی مشخص و منطبق با نیازها ی کرایز وارندورف طرح ریزی کرده که
تنها با مشارکت و همکاری سایرموسسات و ارگان ها قابل اجرا میباشد.
•

•
•
•
•

ارایه مشاوره و همراهی نیروهای تسهیلگر یا مربیان ( )Coachingبا کارآموزان و یا آن دسته از
جوانانی که بدنبال دوره های آموزش فنی و حرفه ای ( )Ausbildungهستند و یا اینکه در دوره های
آموزش فنی و حرفه ای ثبت نام نمودند و بزودی دوره آموزش شغلی خود را شروع خواهند کرد و
همچنین افرادی که مشغول به کار هستند.
ارایه دوره های آموزشی زبان تخصصی مرتبط با کار ومحتوا ی آموزش های فنی و حرفه ای در
آخرهفته وکالس های شبانه
حمایت و ارایه خدمات گروهی ( )Gruppenangeboteبرای آمادگی در بازار کار و دوره های فنی
و حرفه ای در کالج
دوره های ویژه ادغام اجتماعی جوانان ( )Jugendmigrationskursبا دوره های آمادگی افراد برای
بازار کارو آموزش های فنی و حرفه ای
دوره های ادغام اجتماعی با هدف ادغام جوانان درجامعه ()Jugendmigrationskurs

Coaching
همراهی مربیان و تسهیلگران ( )Coachingبرای کارآموزان دوره های فنی و حرفه ای و جویندگان دوره
های آموزش فنی و حرفه ای ) (Ausbildungو کارگران جوان
برای یک هدایت شغلی موفق  ،به مشورت و سرپرستی و پیگیری دقیق فردی نیاز است .تسهیلگر( )Coachیک
شرکت کننده را بعنوان مخاطب ثابت خود برگزیده تا بتواند ازعهده انتظارات کار و آموزش آتی او برآید .چرا که
از طریق کار فردی ومستمر می توان مشکالت و موانع را سریع تر شناخته و برطرف کرد.
از جمله موارد و نکات مورد نظرتسهیل گران میتوان از موارد ی چون همراهی افراد در مصاحبه ها وگفت و
گوها  ،بررسی و تنظیم مدارک  ،ارتباط برقرار کردن با صاحبکار و کارفرمایان  ،همراهی کردن افراد و
برطرف کردن مشکالت و موانع در محل کار آموزی و محل کار ،تشویق و ایجاد انگیزه و برطرف کردن موانع
ایجاد بی انگیزه شدن افراد  ،شرکت مستمر و منظم به ویژه در سایر موسسات ارایه کننده خدمات اجتماعی ،
توجه به سایرخدمات و کمک ها درچارچوب طرح ابتکاری ایالتی ( ، )Landesinitiativeمالحظه و توجه به
موارد حقوقی از جمله قوانین مهاجرت و پناهندگی (حقوق خارجی ها) را نام برد.
محل استقرار مربیان و تسهیلگران ( )Coachingدر کرایز وارندورف :
مشاوره و وقت مالقات با تسهیلگران ( )Coachingبصورت فردی تنظیم میشود و اجبارا الزم نیست که حتما در
مراکز و سازمانها برگزار شود.
بطور کلی پنجاه ظرفیت پذیرش در کرایز وارندورف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
•
•
•
•

شهرآلن ( )Ahlenدارای بیست ظرفیت پذیرش می باشد .محل استقرار آن با ده ظرفیت در
( )Bildungsinstitut Münsterوده ظرفیت پذیرش در) ( Arbeiter-Samariter-Bund
شهربکوم ( )Bekumبا ده ظرفیت پذیرش در) ( Arbeiter-Samariter-Bund
شهر اولده ( )Oeldeبا ده ظرفیت پذیرش در) (Arbeiter-Samariter-Bund
شهر وارندورف نیز با ده ظرفیت پذیرش در()Bildungsinstitut Münster

Begleitendes Sprachangebot
ارایه خدمات جهت یادگیری زبان مرتبط با کار و محتوای درسی دوره های فنی و حرفه ای در آخر هفته و
تدریس شبانه
آشنایی با زبان رمز موفقیت ادغام افراد در جامعه است .تشویق در یادگیری زبان وهمچنین اشتغال و آموزش فنی
وحرفه ای نقش اساسی و تعیین کننده ای در فرآیند ادغام اجتماعی افراد دارد.
در کنار توسعه توانایی های فردی و یادگیری زبان عمومی در این طرح به یادگیری زبان (به لحاظ محتوایی)
تخصصی توجه خاصی شده است  .یادگیری زبان تخصصی بر روی دوره ها و دروس آموزشی فنی و حرفه ای
( )Ausbildungمتمرکز شده است  .تدریس دروس به تفکیک رشته تحصیلی،هم بصورت فردی و هم در
گروهای کوچک برگزار میشود.
گروه های مورد نظر در این طرح
حمایت و کمکها برای آن دسته ازجوانانی در نظر گرفته شده است که در سنین بین  ۱۸تا  ۲۷سال قرار دارند و
به لحاظ اقامتی یا دارای مدارا نامه ( )Duldungو یا دارای اجازه اقامت موقت ()Aufenthaltsgestattung
میباشد.
زمان و مکان
تدریس دروس هم به لحاظ زمانی و هم مکانی بر اساس نیاز شرکت کنندگان برنامه ریزی می شود .در کنار
موسسه های آموزش زبان در شهرهای آلن و وارندورف با توافق طرفین  ،میتواند تدریس دروس درکالج آموزش
فنی و حرفه ای و یا در محل کارنیز برگزار شود.

ثبت نام و سوال

Gruppenangebote zur Ausbildungs- und Berufsvorbereitung
کارها و خدمات گروهی برای آمادگی اشتغال وآموزش های فنی و حرفه ای:
آن دسته از جوانانی که تنها چند سالی است در آلمان زندگی می کنند اغلب شناختی از سیستم مدارس فنی و حرفه
ای ( )Ausbildungاین کشور ندارند .از آنجا که اغلب آنان مدارک آموزشی خود را از مدارسی غیر از مدارس
آلمانی دریافت کرده اند فاقد اطالعات مورد نیاز در بکارگیری هدایت شغلی هستند .به همین دلیل تالش می شود
که شرکت کنندگان بطور کامل و اصولی برای آموزش های فنی و حرفه ای ( )Ausbildungوآینده شغلی آماده
شوند.
در این ارتباط کانون توجه بیشتر بر روی مواردی چون استعداد یابی و امتحان عملی برای یافتن توانایی و قابلیت
ها  ،هدایت شغلی بصورت عملی از طریق کارورزی ( ، )Praktikumبازدید از شرکتها و سازمانها و جمع
آوری اطالعات از مشاغل مختلف  ،تنظیم و تکمیل مدارک درخواست کار ( ، )Bewerbungآشنایی با مهارت
های نرم (توانایی های فردی موثر در آینده شغلی)  ،آشنایی با نحوه نگارش درخواست کارو آشنایی با حساسیت
های بین فرهنگی

گروه های مورد نظر در این طرح
حمایت و کمکها برای آن دسته ازجوانانی در نظر گرفته شده است که در سنین بین  ۱۸تا  ۲۷سال قرار دارند و
به لحاظ اقامتی یا دارای مدارا نامه ( )Duldungو یا دارای اجازه اقامت موقت ()Aufenthaltsgestattung
میباشد.
مکان و زمان
دوره ها با توافق شرکت کنندگان در محل موسسات و نهادها در شهرهای آلن و وارندورف برگزار خواهد شد.
دوره های جدید را می توان با توجه به نیازو ضرورت در طول مدت اجرای پروژه برنامه ریزی و به اجرا
گذاشت.
ثبت نام و سوال

Jugendintegrationskurs mit direkt anschließendem Ausbildungs- bzw.
Berufsvorbereitungskurs
دوره ادغام اجتماعی جوانان و بدنبال آن اجرای دوره های آمادگی برای اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای
بطور خاص دوره ای  ۱۴ماهه برای ادغام اجتماعی جوانان تهیه و تنظیم شده است .بالفاصله بعد از پایان یافتن
دوره مزبور ،دوره های آمادگی جوانان برای ورود به بازار کار (شغل) و آموزش های فنی و حرفه ای برگزار
خواهد شد .دوره فوق به لحاظ محتوایی ،زمینه ای را برای آشنایی افراد با ارزش ها و انتظارات و توقعات شغلی
فراهم می کند.
گروه های مورد نظر در این طرح
حمایت و کمکها برای آن دسته ازجوانانی در نظر گرفته شده است که در سنین بین  ۱۸تا  ۲۷سال قرار دارند و
به لحاظ اقامتی یا دارای مدارا نامه ( )Duldungو یا دارای اجازه اقامت موقت ()Aufenthaltsgestattung
میباشد.
زمان و مکان
تدریس و کالسها از ماه مای  ۲۰۲۱روزانه از ساعت  08:30تا  12:45درمحل موسسات آموزشی در شهرهای
آلن و وارندورف برگزار خواهد شد .بعد از پایان دوره ادغام اجتماعی جوانان  ،شرکت کنندگان مستقیم به دوره
های آمادگی برای اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای هدایت خواهند شد .هزینه رفت وآمد شرکت کنندگان نیز می
تواند از منابع در نظر گرفته شده در این طرح ( )Landesinitiativeپرداخت شود.
ثبت نام و سوال

Öffnung bestehender Jugendintegrationskurse
نحوه دسترسی به دوره های ادغام اجتماعی جوانان:
برای آندسته از جوانانی که حق شرکت در کالسهای ادغام اجتماعی (که توسط دولت فدرال تامین مالی می شود)
را ندارند  ،می توان از طریق طرح ابتکاری ایالتی «آغاز آموزش و کار» ظرفیت پذیرش در کالسهای موجود را
افزایش داده و زمینه مشارکت جوانان را فراهم کرد.
گروه های مورد نظر در این طرح
حمایت و کمکها برای آندسته ازجوانانی در نظر گرفته شده است که بین  ۱۸تا  ۲۷سال هستند و به لحاظ اقامتی یا
دارای مدارا نامه ( )Duldungو یا دارای اجازه اقامت موقت ( )Aufenthaltsgestattungمی باشند.
مکان و زمان
می توان با مراجعه به ( )Bildungsinstitut Münsterاز زمان شروع و تدریس دوره های ادغام اجتماعی
جوانان مطلع شد .دورهای فوق در شهرهای آلن و وارندورف در محل موسسات و نهادها برگزار خواهد شد.

ثبت نام و سوال

