
Bu programın en çok hangi 
özelliğini seviyorsunuz?

Şu anda mesleki  
eğitim alıyorsun!

B İ R  F E D E R A L  H Ü K Ü M E T  G İ R İ Ş İ M İ 

 

 

•  Tüm gençlerin geleceklerini bağımsız olarak  
şekillendirebilmeleri ve toplumun aktif bir parçası  
olabilmeleri için mesleki eğitimi tamamlamış  
olmaları gerekir.

•  Eğitim alan gençler daha kolay iş bulur, daha fazla  
para kazanma olanağına sahip olur ve daha  
sağlıklı ve daha uzun yaşarlar.

Gençlerin mesleki eğitimi almaları için çeşitli seçenekler  
mevcuttur:

•  İlkokul (AHS), mesleki ortaokul veya yüksek okul  
(örneğin: HAS, HAK, HTL), özel okul veya tarım ve  
ormancılık okuluna devam etme.

•  200‘den fazla meslekten birinde veya daha fazlasında, bir  
öğretim müessesesi veya bir öğretim atölyesinde mesleki  
eğitim (AMS’nin işletmeler üstü meslek eğitimi)

• Sağlık ve sosyal mesleklerde eğitim.

•  Diğer eğitim ve meslek eğitim teklifleri, örneğin eğitim  
hazırlık kursları.

Zorunlu eğitim gereksinimlerini karşılayan tekliflerin bir  
listesi ausbildungbis18.at ana sayfasında mevcuttur.

Neden AusBildung bis 18?

AusBildung bis 18, Avusturya hükümetinin bir girişimidir.  
Bu programın amacı, Avusturya’daki temel eğitimini 
tamamlamış tüm gençlerin 18 yaşına kadar eğitim  
almaya devam etmelerini sağlamaktır.

AusBildung bis 18, Zorunlu Eğitim  
Yasasını esas almaktadır.

AusBildung bis 18 
nedir?

 
Şimdi bilgi edinin:   

www.ausbildungbis18.at

Tüm diğer bilgiler: 
www.ausbildungbis18.at
info@ausbildungbis18.at
Hizmet hattı 0800 700 118

Medya sahibi ve yayıncı: 
Federal Çalışma Bakanlığı, 
Taborstraße 1-3, 1020 Viyana
Basım ve üretim yeri: Viyana
Baskı: Federal Çalışma Bakanlığı 
Grafik tasarım: UniqueFessler Werbeagentur GmbH

Hangi AusBildung bis 18?



Bilgi ve destek için koordinasyon ofisleri  
ile iletişime geçin:

• AusBildung bis 18 hakkında genel bilgiler

• Zorunlu eğitim ve zorunlu eğitim yasası ile ilgili bilgiler,

•  Gençler okula gitmiyorsa, mesleki eğitim almıyorsa  
veya okulu ya da eğitimi bırakmak üzereyse,  
danışmanlık hizmeti.

www.ausbildungbis18.at
info@ausbildungbis18.at  
Hizmet hattı: 0800 700 118

Ne yapabilirim?

Zorunlu Eğitim Yasası          
uyarınca bildirim zorunluluğu 
ne anlama geliyor?

    •  Bildirim zorunluluğu veliler, ebeveynler ve  
okullar, işletmeler, kurumlar için geçerlidir.

    •  Gençlerin dört aydan fazla bir süre okula  
gitmemesi veya eğitim almaması halinde  
koordinasyon ofisi ile iletişime geçilmelidir.  
Olası eğitim yöntemleri ve bireysel durumlarda 
nasıl destek alınabileceği görüşülebilir.

 www.ausbildungbis18.at 
  info@ausbildungbis18.at 
  Hizmet hattı: 0800 700 118

Sosyal Çalışma Bakanlığı‘nın gençlere yönelik 
rehberlik hizmetini kullanarak gençlere yönelik 
tavsiyeleri edinebilirsiniz:

•  Yeteneklerinizi mesleki hayatınızda en iyi şekilde  
nasıl kullanacağınız,

•  Hangi mesleğin veya hangi okulun size en uygun  
olduğunu öğrenmek,

• Herhangi bir sorun yaşadığınızda destek almak.
 

www.neba.at/jugendcoaching 

AMS‘den bilgi, arabuluculuk ve tavsiye:

• Mesleki eğitim yerlerini arama,

•  Danışmanlık ve yeterlilik tekliflerinde arabuluculuk 
(örneğin: İşletmeler üstü meslek eğitimi için hazırlık kursu),

• Destekler

www.ams.at 


