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Weinheim’da psikolojik danışma
bürosu, Tel. 06201 14 362

Weinheim belediyesi
Okul-Meslek geçişini yönetme
bürosu

Bölgesel gençler ve sosyal işler dairesi,
Tel. 06201 82 252
Weinheim Diakonischen Werk
bünyesinde bulunan hamilelik ve
hamile kadınlar için danışma bürosu,
ki bu büro aynı zamanda cinsellik ve
korunma konularında da danışmanlık
yapmakta ve gerekli bilgileri vermektedir.
Aynı zamanda burası aile sorunlarında
da yardımcı olmaktadır,
Tel. 06201 90 29 0
Weinheim’da Caritas Derneǧi kriz
durumlarında, ev aramada ve hamilelik
konusunda danışmanlık yapmaktadır,
Tel. 06201 99 46 0
Heidelberg’de bulunan Ev. Stadtmission’a oyun ve internet baǧımlılıǧı
konusunda her Perşembe saat 14–16
arası, Weinheim Diakonischen Werk’te
ulaşabilirsin, Tel. 06201 90 29 17 oder
0157 85 66 45 11
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Bahnhofstraße 19
Giriş Luisenstraße tarafındaki
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Perspektifler açıyoruz
Okuldan mesleǧe geçişte
Gençler için yararlı bilgiler ve adresler

Weinheim belediyesi
Okul-Meslek geçişini yönetme bürosu

Ben henüz
mesleki olarak
ne yapamak
istediǧimi
bilmiyorsam
ne yapmalıyım?

Çalışma acentasının meslek danışma
bölümüne gitmen gerekir. Bu çok
önemli bir adımdır!

Eǧer sen bir işe kendini takdim ve
tanıtma görüşmesi için bir davet alırsan
kendini buna iyi hazırlamalısın.
Danışma ve bilgilendirme alabileceǧiniz
örnek adresler şunlar:
– IHK Mannheim, www.rhein-neckar.
ihk24.de, Tel. 0621 1709-0
– HWK Mannheim, www.hwk-mannheim.de, Tel. 0621 18002-0
– ikubiz Mannheim, www.ikubiz.de,
Tel. 0621 14730
– Job Central, www.jobcentral.de,
Tel. 06201 18 47 62

Bir randevu al: Almanya çalışma
acentası merkezi:
Tel. 01801 555 111 (burada yetkili
çalışma acentasına baǧlanacaksın)
Meslekleri ve meslek alanlarını tanımak
için işyerinde staj (praktikum) yap

Ben meslekler
ve mesleki
talepler
hakkında
nereden bilgi
edinebilirim?

İnternet’te „BERUFENET“ altında
www.arbeitsagentur.de, orada Meslek
resimleri ve meslek öǧrenme yerleri
hakkında bilgiler vardır
http://www.youtube.com/user/
berufezappen?feature=watch
adresinde meslek öǧrenimi hakkında
iyi, bilgilendirici kısa filmler bulabilirsin
Job Central’e, eǧitim fuarlarının,
şirketlerin bilgilendirme toplantılarının ve buna benzerlerinin
tarihlerini sor

Ben nasıl açık
bir meslek
öǧrenme yeri,
bir iş veya
bir staj
(praktikum)
yeri bulurum?

Mannheim Çalışma acentasının
Mannheim, M 3a adresindeki Meslek
Enformasyon Merkezinden (BIZ)
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Ben meslek
öǧrenme
şansımı
yükseltmek
için ne
yapabilirim?

Eǧer sen bir işe alınma testi için
bir davet alırsan kendini buna iyi
hazırlamalısın. Job Centralde örnekler
ve alıştırma materyalleri var ya da sen
www.planet-beruf.de ve
www.einstellungstest.fragen.de
adreslerindeki testlere bak

En büyük alman Online-Meslek
öǧrenme Borsasından yararlan:
www.arbeitsagentur.de
İnternet’te İş borsalarında ararsın
örneǧin: www.meinestadt.de
(Şehirlere/Bölgelere göre iş arama)

Yerel gazetelere bak örneǧin:
„Weinheimer Nachrichten“, „Mannheimer Morgen“, „Rhein-Neckar-Zeitung“
veya „Weinheim aktuell“ gazetelerine
bak

8.sınıftan itibaren şu belgeleri
toplamaya başla: meslek staj belgesi
(praktikum), derneklerdeki sosyal
faaliyetlerinle ilgili belgeler (ör. itfaye),
sınıf başkanlıǧı, öǧrenci birliǧi
başkanlıǧı, çocuk bakıcılıǧı ve benzeri
gibi belgelerin tümü

Doǧrudan doǧruya bir işletmeye gidip
kendini şahsen takdim et ve tanıt
Kendine Weinheim Job Central’de
destek ve yardım ara: Danışma için bir
randevu al: Tel. 06201 18 47 62

5 Ben nasıl/

nerede iş veya
meslek yeri
için doǧru
bir şekilde
başvuru
yapmayı
öǧrenebilirim?
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Ben, eǧer
bir meslek
öǧrenme yeri
bulamasam, ne
yapabileceǧimi
nasıl
öǧrenebilirim?

Sen meslek danışma yerinden veya
çalışma acentasının meslek öǧrenme
ve işyeri bulma dairesinden bir
randevu al: Tel. 01801 555 111

Uygun işletmeler hakkında Odalardan
bilgi edinirsin ve meslek eǧitim yerleri
borsalarından yararlanırsın
www.rhein-neckar.ihk24.de/lehrstellen
veya www.hwk-mannheim.de

Senin için söz konusu olan mesleklerde
mesleki staj (praktikum) yap (gönüllü
olarak ta yapabilirsin): Yaptıǧin stajı
işyerine onaylat ve onay belgesini iyi
sakla. Başvurularına bunun bir
kopyasını ekle

Badische Bergstraße e. V.
Bölge Gençlik Acentası

Çalışma acentsı www.bewerbung-umeine-ausbildungsstelle.de adresinde
detaylı bilgi veriyor
Kendine Job Central’dan yardım al:
www.jobcentral.de adresinde
„Beratung“ linkini tıkla veya danışma
için randevu al: Tel. 06201 18 47 62
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Eǧer, meslek
öǧrenimi
esnasında ek
teşvik derslerine, ihtiyaç
duyarsam kim
bana yardımcı
olur?

8 Ben, Haupt-

schulabschluss
(Hauptschule
diploması)
sonradan
nerede
yapabilirim?

Çalışma acentasının meslek danışma
dairesi mesleǧe hazırlık veya mesleǧe
intibak ettirme kursları ile işletme dışı
meslek öǧrenimi hakkında bilgilendiriyor ve meslek okulları ile bitirilen
okuldan sonra gidilecek üst okullar
hakkında bilgi veriyor
Çalışma acentasının meslek danışma
dairesine EQ-Stajı(Praktikum) için de
sor; bu bir işletmede yapılan 6 veya 9
aylık ücretli bir stajdır
Job Central’e başvurarak danışma için
Tel. 06201 18 47 62 numaralı telefonu ara
ve danışma bürosundan bir randevu al
Gönüllü sosyal yıl (FSJ) veya gönüllü
ekolojik yıl (FÖJ) hakkında bilgileri
www.bundesarbeitskreis.fsj.de adresi
altında bulursun
Çalışma acentasının meslek danışma
dairesinde meslek öǧrenen çırak veya
işveren tarafından meslek eǧitimi
yardımları (AbH) talep edilebilir
Buna ilişkin bilgiler Job Central’de de
mevcuttur, Tel. 06201 18 47 62

Weinheim’da bulunan meslek
okullarında:
– Helen-Keller-Schule:
Tel. 06201 25 60 300, www.hksw.de
– Hans-Freudenberg-Schule:
Tel. 06201 25 60 100, www.hfswe.de
– Johann-Philipp-Reis-Schule:
Tel. 06201 25 60 200,
www.jprs.hd.bw.schule.de
Volkshochschule Heidelberg
Tages- veya Abendschule’de
(gündüz- veya akşam okulu)
www.vhs-hd.de
Abendakademie Mannheim
Tages- veya Abendschule’de
(gündüz- veya akşam okulu)
www.abendakademie-mannheim.de

9 Ben, orta

öǧrenim
Diplomasını /
Meslek okulu
olgunluk
diplomasını
sonradan
nerede
yapabilirim?

Weinheim’da bulunan meslek
okullarında:
– Helen-Keller-Schule:
Tel. 06201 25 60 300, www.hksw.de
– Hans-Freudenberg-Schule:
Tel. 06201 25 60 100, www.hfswe.de
– Johann-Philipp-Reis-Schule:
Tel. 06201 25 60 200,
www.jprs.hd.bw.schule.de
Volkshochschule Heidelberg’in
Abendrealschule okulunda (akşam
okulu) www.vhs-hd.de
Abendschule Mannheim GmbH
akşam okulunda
www.abendschulen-mannheim.de
Abendakademie Mannheim
Tageskurs Realschule’de (gündüz okulu),
www.abendakademie-mannheim.de

10 Maddi yönden
zor durumda kalırsam
ve artık ne
yapacaǧımı
bilmiyorsam
bana kim
yardım eder?

Abendschule Heppenheim’in
Abendrealschule der okulunda
(akşam okulu),
www.abendrealschule-heppenheim.de
Bu durumda Weinheim Diakonisches
Werk bünyesinde bulunan borçlular
danışma bürosuna, Tel. 06201 90 290
veya
Caritas Weinheim, kuruluşuna başvur
Tel. 06201 99 460
Çalışma acentasına başvur. Orada
meslek eǧitimi için para yardımları
almak üzere dilekçeler verebilirsin.
Örneǧin eǧer sen iş veya meslek
yeri bulma başvuru masraflarıyla
seyahat masra-flarını kendi başına
karşılayamıyorsan
veya
Eǧer meslek eǧitimi yaptıǧın yer çok
uzaksa ve masraflar başka bir kimse
tarafından karşılanmıyorsa o zaman
belki de çalışma acentasına meslek
eǧitimi yardımları (BAB) almak için
başvurabilirsin

