آموزش تا  18سالگی

( )Ausbildung bis 18چیست؟

این یک طرح ابتکاری از دولت فدرال اتریش است
این طرح ابتکاری باید این مساله را تضمین کند
که همه نوجوانان در اتریش تا سن  18سالگی یک دوره آموزشی را که
فراتر از مدرسه اجباری است ،میگذرانند .مبنای
.قانون الزام به آموزش است AusBildung bis 18

AusBildung bis 18

چرا AusBildung bis 18؟
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•همه افراد جوان برای اینکه بتوانند ادامه زندگی خود را به
صورت مستقل سازماندهی کنند و یک عضو فعال جامعه باشند،
باید یک دوره آموزشی را به پایان رساندهباشند
•کسی که به عنوان فرد نوجوان یک دوره آموزشی را میگذراند،
آسانتر شغلی پیدا میکند ،فرصتهای بهرتی برای کسب درآمد
دارد و زندگی ساملرت و طوالنیتری دارد

کدام AusBildung bis 18؟
گزینههای مختلفی برای نوجوانان برای گذراندن یک دوره آموزشی وجود دارد:

خط ارائه خدمات
0800 700 118

:مالک رسانه و نارش
،وزارت فدرال کار ،خانواده و جوانان
Stubenring 1, 1010 Wien

محل انتشارات و تولید :وین

گرافیکیCayenne Marketingagentur GmbH :

اکنون اطالعات کسب کنید:

www.ausbildungbis18.at

FARSI

یک طرح ابتکاری از دولت فدرال

•تحصیل در یک مدرسه مقطع باالتر آموزش عمومی ( ،)AHSمدرسه
متوسطه یا مقطع باالتر آموزش فنی و حرفهای (به طور مثال:
 ،)HAS, HAK, HTLمدرسه خصوصی یا مدرسه
کشاورزی و جنگلداری
•دوره کارآموزی در یک یا چند مورد از بیش از  200شغل کارآموزی در
یک رشکت کارآموزی یا در یک کارگاه کارآموزی (کارآموزی فرارشکتی
)AMS

• دورههای آموزشی در مشاغل سالمت و اجتامعی
•سایر برنامههای تحصیلی و آموزشی ،به طور مثال دورههای
آموزشی جهت آمادگی برای آموزشها
یک منای کلی از پیشنهادات را میتوان در این وب سایت یافت:
www.ausbildungbis18.at

اطالع رسانی ،ارجاع و مشاوره
توسط :AMS

مشاوره برای نوجوانان در بخش
هدایت جوانان خدمات وزارت امور
اجتامعی ( )SMSارائه میشود:

• معرفی و ارجاع به برنامههای مشاوره
و مهارت آموزی (به طور مثال :دوره
آمادگی برای کارآموزی فرارشکتی)

•چگونه میتوانید استعداد خود را
به بهرتین نحو به
زندگی شغلی منتقل کنید
• مطلع شدن از اینکه کدام شغل یا
مدرسه بیشرت از
سایرین برای شام مناسب است
• پشتیبانی در صورتی که با
چالشهایی مواجه هستید

• جستجوی فرصتهای کارآموزی،

• کمکهای مالی

چه چیزهای دیگری را باید بدانم:

چه کاری میتوانم انجام دهم؟

• الزام به ثبت اطالعات شامل رسپرستان قانونی ،والدین و مدارس،
ها و موسسات میشود
رشکتها
رشکت
•رفنت رس کار قبل از روز تولد  18سالگی بدون انجام کارآموزی
فقط در موارد استثنایی امکان پذیر است!

در مراکز هامهنگی  AusBildung bis 18اطالعرسانی و پشتیبانی برای
همگان وجود دارد:

www.neba.at/jugendcoaching
خدمات بازار کار )www.ams.at :(AMS

• اطالعات کلی در مورد ،AusBildung bis 18
• اطالعات در مورد الزام به آموزش و قانون الزام به آموزش
• مشاوره در صورتی که نوجوانان به مدرسه منیروند ،هیچ دوره آموزشی را
منیگذرانند یا در آستانه ترک تحصیل یا آموزش هستند

خط ارائه خدمات:

0800 700 118

www.ausbildungbis18.at
info@AusBildungbis18.at

از استعدادهای خود استفاده کنید ،آینده خود را شکل دهید و شخصیت اصلی زندگی خود شوید( AusBildung bis 18 .تحصیالت تا  )18از شام در این راه حامیت میکند .آیا هنوز منیدانید مسیر شغلی شام به کدام سمت میرود یا کدام آموزش
برای شام مناسب است؟ گیج نشوید :گزینههای بیشرتی از آنچه فکر میکنید وجود دارد .بدون جبهه :کسانی که می توانند کارهای بیشرتی انجام دهند وضعیت بهرتی دارند.

