
  پناهندگانمشاوره برای دوره آموزشی دوگانه و جهت دیه مسلیک برای جوانان مهاجر و 

؟کدام شغل مناسب شما است  

کدام شکل است  هموزشی دوگانه بآسیستیم   

موزشی دوگانه پیدا کنم آچیطور میتوانم دوره   

موزشی دوگانه دارید. آشما را کمک میکنند اگر از این قبیل سواالت ودیگر در باره سیستیم        KAUSA-Landesstelle 

( هجنان مشوره مجاپی میع )گروپ  ج. مشاوره به شکل انفرادی و یا همکاری میکنند موزشی دوگانهآرسیدن به دوره  جوانان را برای

 برای والیدین 

       
KAUSA-Landesstelle پشنهادات از    

موزشی دوگانه در المانآمعلومات در باره دوره   

اندر جریان  موزشی و آقبل از دوره  همکار   

موزشی دوگانه ویا دوره پرکتیکآدوره « معلومات در باره پیدا کردن شغل مناسب  

موزشآمعلومات درباره فورم های درخواستی برای   

دیگر کمک کننده  نظر به ظرورت رهنمای به دفتی های  

  تماس

KAUSA-Landesstelle Sachsen-Anhalt „ZuSA“ 

c/o Ausbildungsverbund der Wirtschaftsregion 

Braunschweig/Magdeburg e. V.  

Schwiesaustr. 11 

39124 Magdeburg 
 

Telefon: 0391 18613-42 

will@abv-magdeburg.de   

kausa-sachsen-anhalt.de    

کانهام   Halle (Saale), Magdeburg 

  یناملزبان ا به: مشاوره به لسان های ذیل

 
 

KAUSA در باره 

دارد.  وجودالمان  در بساری از شهر های و مناطق    KAUSA-Projekt    .است برای دوره کاراموزی دوگانه و مهاجرین KAUSA  

موزشی دوگانهآتشویق شوند برای انجام دادن دوره  و پناهندگان جوانان محاجر حدف این است تا   

کت      کت ها را درزمینه شی برای آموزش فراهم میکنند این شی Ausbildungsplatz  کت های محاجر که بسط خایل   شی

. آموزشی شدن همکاری میکنند  

 

 

www.bildungsketten.de/kausa معلومات بشتر 

 

 

 

mailto:will@abv-magdeburg.de
https://kausa-sachsen-anhalt.de/
http://www.bildungsketten.de/kausa


Duale Ausbildung آموزشی دوگانه دوره  

دوره آموزشی دوگانه را موفقانه تمام کرده موتواند به اساپی کار پیدا کند ودوره آ موزشی دوگانه میتواند جایگزین دانشگاه  شخصیکه  

ی( تا  دوگانه دوره آموزشی  ۳۰۰از باشد. برای انتخاب شما بیشتی  دندان ساز وجود دارد. از مکانیک موتر ) مستی  

ی  موزش در آسال نیم  نظر به دوره آموزشی و شهادتنامه مکتب میباشد و دوره دوگانه به منظوری  ۳تا  ۲دوره آ موزشی دوگانه بی 

کت کار عمیل و در مکتب تئوری یعتی  دو مکان جداگانه:  یم آموزید.  در شی  

 

  آموزش دوگان فواید

م در شغل خود کار کردنمستقی  

یتئور متشکل از کار عمیل   

آموزش و پول بدست آوردن   

در محل کار اجتمایع یتماس ها  

ا یحرفه ا کی شدن طیواجد شی  

 

کت ها درخواست ده یبرا دیشی  

کت برای انجامش پیدا کردید؟ پس میتوانید مسطقیم تقضای برای دوره آموزشی کنید.   شما یک دوره آموزشی انتخاب و شی

کت ها ا شهادتنامه مکتب همیشه وقت ظروری نیست.   چیهکدام سند شما داشته باشید.   انتخاب میکند که  ستاین شی

میتواند دوره آموزشی اغاز شود.  دیسال سن داشته باش 30 یاگر باال حتی  -داردنوجود  ستی  تیمحدود  

 

کت که  ی لحاظ شما متوانید با شغل مورد عالقه خود و شی پرکتیک موتواند شما ره به دوره آموزشی دوگانه آمده بسازد  . بیهمی 

  هم تقویت ببخشید. پی خود را دوره آموزشی را بعدأ انجام میدهید  اشنای بشتی پیدا کنید و لسان الما

 

برای انجام دوره آموزشی دوگانه مقرارت   

( ۲) ب درجه  –دانش لسان الماپی   

نظر به دوره آموزشی دلخواه شما –شهادتنامه مشخص   

در بازار کارکار   ز سند اقامت با مجو   

 معلمومات بشت  

• KAUSA Elternratgeber: Ausbildung in Deutschland (in verschiedenen Sprachen) 

• www.arbeitsagentur.de 

• www.berufenavi.de  

• handbookgermany.de 

• www.bamf.de 

وع کنیدـ؟شما هنوز ه ورت دارید تا یک دوره آموزشی دوگانه را شی م به همکاری ضی  

لسان الماپی خود را تقویت   ٬شغل های مختلیف خود را  اشنا بسازید  با شما موتوانید           ,BOF-Kurs در ییک از کورس های 

 zugewanderte.de-fuer-orientierung-www.beruflicheمده سازی شما به مکتب مسلیک. آببخشد و 

 

 شما یک شغل و یا مسلک را در کشور خود آموختید؟

www.anerkennung-in-deutschland.de .باید امتحان کنید که آیا قابلیت قبول شدن را دارد  

 
   

دری/ ترجمه به زبان فارش  ASM e.V. (Übersetzung in Farsi/Dari: Tamim Wafa, ASM e.V.) ,تمیم وفا  :

https://www.bildungsketten.de/publikationen
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.berufenavi.de/
https://handbookgermany.de/
http://www.bamf.de/
http://www.berufliche-orientierung-fuer-zugewanderte.de/
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/

