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AusBildung bis 18 nedir?
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.

Neden AusBildung bis 18?
• 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

Hangi· AusBildung bis 18?
Gençlerin mesleki eğitim almaları için çeşitli seçenekler mevcuttur:
• İlkokul (AHS), mesleki ortaokul veya yüksek okul
(örneğin: HAS, HAK, HTL), veya tarım ve ormancılık
okuluna devam etme
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• 200‘den fazla meslekten birinde veya daha fazlasında, bir öğretim müessesesi veya bir öğretim atölyesinde mesleki eğitim (AMS’nin işletmeler üstü
meslek eğitimi)

Hizmet hattı:
0800 700 118

• Sağlık ve sosyal mesleklerde eğitim
• Diğer eğitim ve mesleki eğitim teklifleri, örneğin
eğitim hazırlık kursları

Tekliflerin bir listesi ausbildungbis18.at
ana sayfasında mevcuttur.

Medya sahibi ve yayıncı:
Federal Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı
Stubenring 1, 1010 Viyana
Basım ve üretim yeri: Viyana
Grafik tasarım: Cayenne Marketingagentur GmbH

AusBildung bis 18, Avusturya
Federal Hükümetinin bir girişimidir.

TÜRKISCH

Şimdi bilgi edinin:
www.ausbildungbis18.at
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Bilgi ve destek için koordinasyon ofisleri
ile iletişime geçin:
• AusBildung bis 18 hakkında genel bilgiler
•Z
 orunlu 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

·
BiLMEM GEREKEN BAsKA
́
HUSUSLAR:
•B
 ildirim zorunluluğu veliler, ebeveynler ve
okullar, işletmeler, kurumlar için geçerlidir

Sosyal Çalışma Bakanlığının gençlere yönelik
rehberlik hizmetini kullanarak gençlere yönelik
tavsiyeleri edinebilirsiniz:

• Mesleki eğitim olmadan ve 18 yaşını doldurmadan bir işte çalışmak sadece istisnai hallerde
mümkündür!

• Yeteneklerini meslek hayatında nasıl en iyi şekilde
kullanabileceğini öğren
• Hangi mesleğin veya hangi okulun sana en uygun
olduğunu öğren

www.neba.at/jugendcoaching
İş Piyasası Hizmetleri (AMS): www.ams.at

• Herhangi bir sorun
yaşandığında nasıl destek
alacağını bil

Yeteneklerini kullan, geleceğini tasarla ve kendi hayatının ana karakteri ol. AusBildung bis 18 sana bu yolda destek oluyor. Meslek hayatının hangi yöne doğru
gideceğini ya da hangi mesleki eğitimin sana uygun olduğunu henüz bilmiyor musun? Yanlış anlama: Kabiliyeti fazla olanın şansı da fazladır.

AMS‘den bilgi, arabuluculuk ve tavsiye:
• Mesleki eğitim yerlerini
arama
• Danışmanlık ve yeterlilik
tekliflerinde arabuluculuk (örneğin: İşletmeler
üstü meslek eğitimi için
hazırlık kursu)
• Destekler

