آموزش کار در چارچوب شورای ادغام
آیا شما حق پناهندگی یا حمایت فرعی در اتریش دارید؟ آیا شما در حال حاضر سال خود را از ادغام کامل می کنید؟ آیا هنوز قادر به یافتن
!کار نیستید ،اما هنوز هم می خواهید در یک سازمان کار کنید؟ شاید آموزش شغلی یک راه حل خوب برای شما باشد

چه کسی ؟
آیا شما پناهنده هستید یا حمایت فرعی دارید؟ کسانی که پناهندگی رو بعد از  ۴۱۲۱۱۲۱/۱۳دریافت کردند و در حال حاضر در کالسهای
ادغام سال شرکت میکنند،
حتی کسانی که اعالم پناهندگی کردند میتوانند در این آموزش کار شرکت کنند

چه؟
آموزش کار در مراکز خدماتی شناخته شده غیرنظامی انجام می شود و شما فعالیت خیریه ای را انجام می دهید که در آن می توانید دانش و
.با این حال ،آموزش کار ،رابطه کاری ایجاد نمی کند .مهارت های خود را اعمال کنید و گسترش دهید

چه مدت؟
هر دو  -مدت زمان و حضور در .زمان حضور در هفتگی بین  61تا  43ساعت است .آموزش کار می تواند بین شش تا دوازده ماه باشد
در یک دوره ی یک ساله ،آنها به . 52جلسات  -بین شما و امکانات آموزشی قبل از شروع و در یک توافقنامه آموزشی ثبت شده است
با آموزش کوتاه تر این ادعا تقلیل می یابد .روز از "تعطیالت" برخوردار می باشند

چقدر؟
مزایای استفاده از طرح حمایت از پناهندگی و حمایت از خدمات بازار کار (کمک به پوشش معیشت ،یارانه برای هزینه های اضافی در
.دوره) دریافت می کنند
پناهجویان در مراقبت های اولیه باقی می مانند

کجا؟
.ابتدا با مشاور خود در دفتر منطقه ای بازار کار تماس بگیرید تا در یک دوره آموزش شغلی در چارچوب سال یکپارچه شرکت کنید
اگر شما موافقت کردید که در یک دوره آموزشی کار کنید ،سپس به دنبال یک مرکز آموزش رایگان در صفحه
با شخص ذکر شده در آنجا تماس بگیرید و به طور مستقیم به مرکز آموزشی مربوطه اعمال .هستید https://integrationsjahr.at
کنید
به شما در جستجو برای یک مرکز آموزشی کمک خواهد کرد و خوشحال ®Beraterآژانس برای تکمیل آموزش کار در سال ادغام،
.خواهد شد
.مرکز مشاوره شخصی تنها در وین موجود است
.از مزایای مشاوره تلفنی اتریش ،رایگان ،زیر استفاده کنید

۰۰۰۰۲۶۲۲۲۲
0800 25 22 66
مشاوره شخصی دوشنبه تا جمعه00:00 - 00:00 :
 ،طبقه سوم 0000 ،وینWipplingerstraße 32
مشاوره تلفنی روز دوشنبه و شنبه03:60 - 00:00 :
Fr: 09:00 - 14:00

