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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

 

 پیشگفتار .1

 
 والدین گرامی،

 
ای ، کار سادهکنندگیری درباره راهی که پس از پایان دوره آموزش عمومی باید انتخاب آموزان تصمیمبرای بسیاری از دانش

 ای برای من مناسبچه رشته" "و نقاط قوتی دارم؟ من واقعا چه مهارت ها"ها با سواالتی از این دست مواجهند: نیست. آن
   "توان مدرک دیپلم گرفت؟ای؟ یا شاخه نظری که با آن میبهترین شاخه تحصیلی برای من کدام است: شاخه فنی و حرفه" "است؟

گیری جوانان برای والدین و سرپرستان در انتخاب شاخه تحصیلی پس از اتمام دوره آموزش عمومی، و پس از آن در تصمیم
روند. والدین در طول به طور کل برای فرزندان خود الگو و مخاطبی مهم به شمار میانتخاب شغل نقش مهمی دارند، چرا که 

انتخاب شغلی  .کنندریزی ایفای نقش می مراحل انتخاب شغلی، غالباً به عنوان حامی، مشاور، حالل مشکل و دستیار برنامه
فرزندان و درک نقش خود  ی هائی ر شناخت تواناتواند چند سال طول بکشد و الزم شود که والدین در کناای است که میمرحله

گیری جوانان در این میان، به امکانات مختلفی که در حیطه آموزش شغلی وجود دارد نیز توجه داشته باشند. بنابراین تصمیم
تهیه راهنمای  اشان، به میزان آگاهی و اطالع والدین از نظام آموزشی و امکانات آموزشی منطقه نیز بستگی دارد.برای آینده

رسانی به والدین در این زمینه صورت گرفته است. والدین با استفاده از این  های مختلف نیز، در راستای اطالعحاضر به زبان
 کنند. یاریانتخاب شغل، به طور هدفمندراستای در  راتوانند فرزندان خودراهنما می

ی در خصوص امکانات آموزشی برای جوانان بر حسب نوع مدرک راهنمای حاضر عالوه بر ارائه اطالعات عمومی، اطالعات
 دهد.ای لونه بورگ در اختیار قرار میهای تحصیلی موجود در مدارس فنی و حرفهشان، و رشتهتحصیلی

 
به نیروی  نیاز مبرم هاای، هدفی جذاب و ارزشمند است. در حال حاضر در بسیاری از حوزهاساساً شروع دوره فنی و حرفه

دهد. با این حال، اگر نوجوان میکار و تکمیل دانش حرفه ای را نوید و آینده نیز امکان دستیابی به وجود داردار متخصص ک
ای نرسیده باشد، و یا به منظور تحصیل در مدارس عالی یا دانشگاه، قصد هنوز به پختگی الزم برای گذراندن دوره فنی و حرفه

های مناسبی در این راستا ارائه ای، رشتهداشته باشد، مدارس فنی و حرفه را )دیپلم( تحصیالت متوسطهگرفتن مدرک پایان 
 دهند.می
 

ای و امکانات آموزشی گوناگون، انتخاب رشتٔه مناسب آسان نیست و بسیاری از های آموزش فنی و حرفهبا توجه به تنوع دوره
دهند. مسلماً پیدا دانند توجه نشان میی افراد آن را غالباً جذاب میهای تحصیلی که بسیارجوانان تنها به شمار محدودی از رشته
آموزان را به طور ای، همواره دانشها دشوارتر است. هرچند که مدارس فنی و حرفهکردن ظرفیت خالی در این قبیل رشته

ن از امکانات مراکز مشاوره در این کنند، اما جا دارد به جوانان توصیه کنیم عالوه بر ایفشرده برای انتخاب شغلی آماده می
 (.16، ص 5زمینه نیز بهره گیرند )رک. بند 

 
 ای پربار برای فرزند شما.با آرزوی آینده

 

 RDL گروه
Region des Lernens 
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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

 پس از پایان مدرسه چه چیز در انتظار است؟ .2

 جباری آموزش ا .2.1

، 1، بند 63سال تحصیل در مدرسه، یعنی رفتن به یکی از مدارس آموزش عمومی اجباری است )ماده  12در نیدرزاکسن 

از قانون مدرسه در نیدرزاکسن(. موارد استثناء، تنها با تأیید ادارات آموزش و پرورش نیدرزاکسن  64، ماده 65؛ و بند 1عبارت 

 ن، کارگروه جوانان و مشابه آن( وجود دارد.)شرکت در کارگروه معلولی 64از ماده  4با استناد به بند 

 زودهنگام انیپا

سال رفتن به یکی از مدارس آموزش عمومی، حداقل یک  9یابد که پس از آموزان زمانی پایان میاجبار در تحصیل برای دانش

ها( و امثال آن بر ا شرکتای، کارگروه معلولین، یا کارگروه جوانان )یهای مدرسه فنی و حرفهدر کالستمام وقت سال به طور 

 شرکت کرده باشند. 69از ماده  4اساس بند 

 لیتحص در اجبار قیتعل

قانون  70ماده  1-5بر اساس بند  اجبار در تحصیلآید. تعلیق در صورت دادن درخواست، اجبار در تحصیل به تعلیق درمی

الً برای گذراندن داوطلبانٔه شود. تعلیق تحصیل، در صورت استفاده از سال تحصیلی جبرانی، مثمدرسه در نیدرزاکسن تعیین می

 ( امکان پذیر است.2-9محیطی )رک بند -دوره کارآموزی اجتماعی یا زیست

 

 ترک مدرسه بدون اخذ مدرک پایان تحصیل  .2.2

 

 
نیاز برای آینده شغلی است. اما در صورت عدم اخذ مدرک پایان تحصیل در داشتن مدرک پایان تحصیل مدرسه بهترین پیش

  مختلفی برای جبران آن وجود دارد:  هایزمان خود، راه
 
 

های آمادگی مدرک پایان تحصیل هاپت شوله و )در عین حال( آمادگی برای دوره آموزش فنی و توان در کالسمی •
 ای شرکت نمود.اِی یکی از مدارس فنی و حرفهحرفه

 
موزانی که موفق به کسب مدرک دوره آهای دیگری برای ورود به بازار کار اقدام نمود. دانشتوان از راههمچنین می •

کنند. بنابراین، ارزشش را ای شوند، از مدرسه هاپت شوله نیز ]همزمان[ مدرک پایان تحصیل دریافت میفنی و حرفه
 های ممکن برای ورود به عرصه کار فکر کنیم.دارد که به همه راه

 
 

کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر شوند اشاره میی ارائه میادر این صفحه به برخی از امکاناتی که توسط مدارس فنی و حرفه
 ای مراجعه نمایید.  این که بهترین راه کدام است به موقعیت شخصی هر فرد بستگی دارد.به دفتر مدارس فنی و حرفه

 
 
 
 
 

  

http://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/themen/schuler/schulbesuch/schulpflicht/ruhen-der-schulpflicht
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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

 مدرسه لیتحص انیپا مدرک داشتن بدون ل،یتحص ادامه یهاراه
 

 
 دوره یکساله
 آمادگی شغلی

 
 مقدماتیدوره 

 ایفنی و حرفه

 
 دوره یکساله

ایدر سیستم دو مدرسه فنی و حرفه
  گانه

 )مدرسه فنی وحرفه ای(
 

 
 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 فناوری رنگ
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه

 مدیریت خانه و
 مراقبت و پرستاری

 مدیریت خانه و کشت 
 و صنعت

 

 
 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه
 اقتصادخانه، 

 و
 مراقبت و پرستاری

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

مشاغل بازرگانی                    
 مشاغل اقتصادی
 مشاغل مدیریتی
 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 تکنسین برق
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه

 کشت و صنعت
 بهداشت وفناوری دندان هتل داری

رستوران داری فناوری مواد 
 غذائی
 

 
 کسالهی دوره
 یشغل یآمادگ

  شرکت یبرا را شما
 یمقدمات دوره در

  کند،یم آماده یاحرفه و یفن
  اخذ امکان شما یبرا و

  لیتحص انیپا مدرک
 . آوردیم فراهم را شوله هاپت

  امکان ن،یا بر عالوه
  یفن مدارس به ورود

  دوره گذراندن ای یاحرفه و
  را یاحرفه و یفن آموزش

 شما اریاخت در
 .دهدیم قرار

 

 
  یفن یمقدمات دوره 

  دهدیم امکان شما به یاحرفه و
  لیتحص انیپا مدرک تا

 دیکن کسب یبهتر جهینت با را خود شوله هاپت
 خصوص نیا در را خود یشغل خواسته و

 .دیکن یابیارز
 

  ورود امکان عالوه، به
  یاحرفه و یفن مدارس به

  یفن آموزش دوره گذراندن ای
  شما اریاخت را یاحرفه و

 .دهدیم قرار

 
 گانه دو یآموزش نظام در یلیتحص دوره طول

  اساسا
 . است سال میون سه تا دو نیب

 نیا لیتحص انیپا مدرک کسب صورت در
  شوله اوبر فاخ در لیتحص ادامه امکان ،دوره

  کار مدرسه ای( 12 کالس)
 . گردد یم فراهم ودانش

 

 یاحرفه و یفن مدارس امکانات. 3صفحه       نیی:  پاشتریب اطالعات
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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

  از کسب مدرک پایان تحصیل هاپت شولهترک مدرسه پس  .2.3

 
دوره آموزش فنی و 

 ایحرفه
 در

 سیستم دوگانه
 )مدرسه کاردانش(

 
 

 
 دوره مقدماتی

 ایفنی و حرفه

 
 دوره یکساله

 ایمدارس فنی و حرفه

 
 دوره دو ساله

 ایمدرسه فنی و حرفه
 

 نیاز آن کسب مدرک )پیش
 دوره یکساله مدرسه فنی 

 ای با میانگین و حرفه

 باشد(می 3نمره 
 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

 مشاغل بازرگانی
 مشاغل اقتصادی

 مشاغل مدیریتی 
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 فناوری رنگ
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه
 کشاورزی 
 بهداشت و

 دندانفناوری 
 داری هتل

 داریرستوران
 فناوری مواد غذایی

 

 
 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه
 اقتصاد خانه و

 مراقبت و پرستاری 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

 اقتصاد
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 تکنسین برق
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :3 ایمدرسه فنی و حرفه

 کشت و صنعت
 داریرستوران

 خانه، مراقبت اقتصاد 
 و پرستاری

 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

 اقتصاد
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه

 تغذیه
 مدیریت خانه

 مراقبت و پرستاری
 تربیتیعلوم 

 
 نظام در یلیتحص دوره طول
 سه تادو نیب اساساً  دوگانه آموزش

 .است سال  میون
 

 انیپا مدرک کسب صورت در
 ادامه امکان دوره، نیا لیتحص

 شوله بروا فاخ در لیتحص
 (12 کالس) 

 .گرددیم فراهم کاردانش مدرسه ای
 

 
  یاحرفه و یفن یمقدمات دوره
  تا دهدیم امکان شما به
 شوله هاپت لیتحص انیپا مدرک

  دیکن کسب یبهتر جهینت با را خود
 نیا در را خود یشغل خواسته و

 .دیکن یابیارز خصوص
 

  ورود امکان عالوه، به
  یاحرفه و یفن مدارس به

  یفن آموزش دوره گذراندن ای
  شما اریاخت در را یاحرفه و

 .دهدیم قرار
 

 
 و یفن مدارس یهاکالس در شرکت
 یهادوره اول سال معادل ،یاحرفه

 .است یاحرفه و یفن آموزش
 

 در کمتر ای 3 نیانگیم نمره کسب با
 مدارس کسالهی دوره یانیپا آزمون

 سال به توانیم ،یاحرفه و یفن
 یاحرفه و یفن مدارس 2 یلیتحص
 مدرک اخذ به موفق و افتی راه

 .شد شوله رئال  از لیتحص انیپا
 

 
  ساله دو دوره گذراندن با

 دیتوانیم ،یاحرفه و یفن مدرسه
 لیتحص انیپا مدرک اخذ به موفق
 از یلیتکم نامه انیپا ای شوله رئال

 .دیشو شوله رئال
 

 ساله دو دوره در شرکت یبرا
 (,2 کالس) یاحرفه و یفن مدرسه

  یفن مدرسه مدرک داشتن
 نیانگیم با یاحرفه و

 .است یالزام 3 نمره

 یاحرفه و یفن مدارس امکانات. 3صفحه       نیی:  پاشتریب اطالعات
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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

  مدرک رئال شوله - 1ترک مدرسه پس از کسب مدرک پایان تحصیل آموزش عمومی  .2.4

 

 

دوره آموزش فنی و 
 ایحرفه
 در

 سیستم دوگانه
 ای()مدرسه فنی و حرفه

 
 

 

 دوره یکساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 

بر شوله وفاخ ا

(Fachoberschule) 
 

 (12و  11)کالس 

 

 گیمنازیوم
 ایفنی و حرفه

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه 

 مشاغل بازرگانی
 اقتصادی مشاغل 

 مشاغل اداری 
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه
 فناوری رنگ
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه
 کشاورزی 
 بهداشت و

 فناوری دندان
 داری هتل

 داریرستوران
 فناوری مواد غذایی

 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

 اقتصاد
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری سازه

 برقفناوری 
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات
 فناوری نساجی

 
 :2 ایمدرسه فنی و حرفه

 کشت و صنعت
 داریرستوران

 مدیریت خانه، مراقبت 
 و پرستاری

 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه
 انفورماتیک
 کار اداری و
 دستیار حقوقی

 اقتصاد
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری

 

 
 :1ای مدرسه فنی و حرفه

 اقتصاد
 

 :2ای مدرسه فنی و حرفه
 فناوری

 
 :3ای مدرسه فنی و حرفه
 بهداشت و

 علوم اجتماعی
 

 
 آموزش نظام در یلیتحص دوره طول

  تا دو نیب اساساً  دوگانه
 .است سال میون سه

 
  انیپا مدرک کسب صورت در

  ادامه امکان دوره، نیا لیتحص
 شوله بروا فاخ در لیتحص

 (12 کالس) 
 فراهم  یاحرفه و یفن مدرسه ای

 .گرددیم
 

 
 و یفن مدارس یهاکالس در شرکت
 یهادوره اول سال معادل ،یاحرفه

 .است یاحرفه و یفن آموزش
 

 مدرک اخذ  ،یاحرفه و یفن مدارس
 یبرا را یلیتکم شوله رئال لیتحص انیپا

. کنندیم ممکن شوله رئال آموزاندانش
 در وم،یمنازیگ در لیتحص ادامه یبرا

 .است یالزام مدرک نیا داشتن دست

 
 دورهزیآم تیموفق گذراندن از پس
 مدرک شوله، بروا فاخ در یلیتحص
 .کنندیم افتیدر یاحرفه و یفن متوسطه

 
 رئال لیتحص انیپا مدرک دارندگان

 شوله، بروا فاخ 11 کالس به شوله،
 یاحرفه و یفن آموزش مدرک دارندگان

 .ابندییم راه 12 کالس به کسرهی
 

 
 انیپا مدرک ،13 کالس اتمام از پس و

 افتیدر یعموم متوسطه لیتحص
 .کنندیم

 
 و یفن ومیمنازیگ زیآم تیموفق اتمام
 لیتحص ادامه امکان یمعنا به یاحرفه

 .است دانشگاه در

 یاحرفه و یفن مدارس امکانات. 3صفحه       نیی:  پاشتریب اطالعات
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 1ترک مدرسه پس از دریافت مدرک پایان آموزش عمومی تکمیلی  .2.5

ادامه کنند، امکانات گوناگونی برای آموزانی که پس از دریافت مدرک پایان آموزش عمومی تکمیلی مدرسه را ترک میدانش

ای یا نظام دوگانه، همچنین استفاده از انواع دیگر مدارس های آموزش فنی و حرفهتحصیل دارند.  از جمله تحصیل در دوره

بر شوله، وای، اخذ مدرک تحصیلی از فاخ اشود. این طیف وسیع از امکان تحصیل در مدارس آموزش فنی و حرفهممکن می

برشوله فنی و وای یا در مواردی ای تا امکان تحصیل در گیمنازیوم فنی و حرفهااخذ مدرک تحصیل متوسطه فنی و حرفه

شود. در هر یک از این دو نوع مدرسه، اخذ مدرک پایان تحصیل متوسطه که برای تحصیل در دانشگاه ای را شامل میحرفه

 باشد.به آن نیاز است، امکان پذیر می

 الذکر برخوردارند.ای نیز از امکانات فوقاز مدارس فنی و حرفه 1دارندگان مدرک پایان آموزش عمومی تکمیلی 

 

، به کالس اقتصاد بر شولهوفاخ ا 12کالس جهش ازای، تحت شرایط خاصی با در دست داشتن مدرک دوره آموزش فنی و حرفه توجه:

 گردد.شود، امکان پذیر می( منتهی میAbiturای که نهایتاً به اخذ مدرک متوسطه عمومی یا تخصصی )فاخ ابر شولٔه فنی و حرفه 13

 

 (Abiturترک مدرسه پس از کسب مدرک پایان تحصیل متوسطه )  .2.6

ای )کارفرما(، طول توانند در صورت موافقت مجری دوره آموزش فنی و حرفهدارندگان مدرک پایان تحصیل متوسطه، می

 دوره آموزشی را یکسال کاهش دهند.

 

 دوره آموزشی دوگانه .2.7

های آموزشی آن را از مدرک پایان تحصیل مدرسه برای شروع دوره آموزشی الزامی نیست ولی غالباً مجریان دورهارائه 

ماه است. طول دوره آموزشی  4تا  3آموزی به مدت  کار کنند. آنچه الزامی است داشتن قرارداد دورهآموزان طلب میدانش

کالس  آموز در محل کار وشود، زیرا دانشخوانده می دوگانهحصیلی، دوره سال است. این نوع دوره ت سه ونیمتا دوغالباً بین 

 روند.   بار در هفته یا طبق جدول زمانبندی به مدرسه می 1-2آموزاِن مدرسه کاردانش شود. دانشدرس حاضر می

 رسد.ای با آزمون نهایی به پایان میدوره آموزش فنی و حرفه

  

 باشید که وضعیت اقامت شما با گذراندن دوره منافاتی نداشته باشد.نکته مهم:  لطفاً توجه داشته 

 

 

 (Schulische Ausbildungای در مدرسه )دوره آموزشی فنی و حرفه .2.8

 ای امکان پذیر است:ای مورد تأیید دولت، در مدارس فنی و حرفههای فنی و حرفهدر حوزه لونه بورگ، گذراندن دوره 

 

 شود.مالحظه می 3-1-3جزییات بیشتر در خصوص هر یک از این مدارس در بند 

 عالوه بر این، در خصوص مدارس خصوصی معتبر نیز توضیحاتی داده شده است. 
 

 های فرعیراه .2.9

مان را با توانند این زبرند، میآموزانی که برای انتخاب رشته به وقت بیشتری نیاز دارند یا در دوره انتظار به سر میدانش

 پر کنند. خارج در یاجتماع خدمات( یا FKJ، فرهنگی ) (FÖJ( یطیمح-ستیز، )FSJ( یاجتماع کسالهی یهادورهگذراندن 

این امکان  (.BFD( داوطلبانه خدمت، امکان دیگری هم به امکانات فوق اضافه شده که عبارت است از 2011از اول ژوئیه 

ژوئن  30به عنوان جایگزینی برای خدمت سربازی در مٔوسسات غیر نظامی که آن هم مانند خدمت سربازی دیگر از تاریخ 

 اجباری نیست، ارائه شده است.   2011

 www.bundesfreiwilligendienst.deاطالعات بیشتر در این باره در: 
 

سال فراهم  27تا  16دوره یکساله کار اجتماعی داوطلبانه این امکان را برای جوانان  (:FSJ) کسالهی داوطلبانه یاجتماع کار

های کار اجتماعی آشنا شده و تجارب عملی در این رابطه کسب کنند. کار داوطلبانٔه برای جامعه و کمک آورد که با محیطمی
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های رود. فعالیتعیارهای ارزشی به شمار میپرورش م به دیگران با میل و آگاهی، انگیزه ارزشمندی برای رشد فردی و

 شود.اجتماعی عمدتاً به همکاری عملی با مراکز رفاه عمومی مربوط می

 

ها، مراکز مراقبت و پرستاری، مهدهای کودک و نظیر آن، در حال های کالسیک کار اجتماعی مانند بیمارستانعالوه بر حوزه

 های ورزش، فرهنگ، حفظ میراث فرهنگی و سیاست وجود دارد.ر حوزهحاضر امکان دیگری نیز برای کار اجتماعی د

 ماه است. 6ماه، و کوتاهترین زمان دوره حداقل  12طول دوره غالباً 

 

 fsj.de-www.proاطالعات بیشتر در این زمینه: 

محیطی، حس تعهد داوطلبانه نسبت به محیط زیست -در دوره یکساله کار زیست (:FÖJمحیطی داوطلبانه یکساله )-کار زیست

آورد. این ای از محیط زیست و طبیعت را فراهم مییابد و امکان کار در حوزه حفاظت حرفهو حفاظت از طبیعت پرورش می

در نظر گرفته شده است. طول  اند،ندهای خود را به اتمام رساسال که مدرسه یا دوره فنی و حرفه 26تا  16دوره برای جوانان 

 ماه است. 12حداکثر دوره 

 www.foej.deاطالعات بیشتر در این باره:    

شود. و عمدتاً شامل این دوره توسط مراکز فرهنگی ارائه می (:FKJ  /FSJاجتماعی داوطلبانه یکساله ) -کار فرهنگی

انجام کار هنری و خالقانه، در کارهای روزمره مرکز فرهنگی همکاری با یک پروژه فرهنگی است. کارآموزان عالوه بر 

 www.lkjnds.deکنند. اطالعات بیشتر در این باره:    )مانند کارهای اداری و سازماندهی( نیز مشارکت می

در توان محیطی و فرهنگی را می-های کار اجتماعی، کار زیستهر یک از دوره کار اجتماعی داوطلبانه یکساله در خارج:

خارج از کشور نیز سپری کرد. مٔوسسات مختلف وابسته به کلیسا، امکان گذراندن این دوره در خارج از کشور را فراهم 

 های اینترنتی فوق مراجعه نمایید.آورند. برای کسب اطالع بیشتر در این باره به آدرسمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro-fsj.de/
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 ایامکانات مدارس فنی و حرفه .3

 چکیده 3.1

 

 ای دولتی وجود دارد:در حوزه لونه بورگ، سه مدرسه فنی و حرفه

 

 

 

 

مشاغل بازرگانی / مشاغل اداری / 

مشاغل فناوری اطالعات و خدمات 

 عمومی 

فناوری مشاغل فناوری ساخت و ساز / 
برق /  فناوری رنگ و طراحی داخلی / 
فناوری خودرو / فناوری چوب / فناوری 

فردی / فناوری  اطالعات / بهداشت
 فلزات / فناوری نساجی و پوشاک

مشاغل کشت و صنعت / بهداشت، 
پرستاری و فناوری دندانسازی / 

مدیریت خانه / هتلداری، 
 داری و صنایع غذایی / رستوران

 علوم تربیتی

lueneburg.de-www.bbs1 schule.de-sonnin-www.georg lueneburg.de-www.bbs3 

 0-8630-04131تلفن:  
 112-8630-04131فاکس: 

 102-889-04131تلفن:  
 171-889-04131فاکس: 

 221-889-04131تلفن:  
 235-889-04131فاکس: 

Spillbrunnenweg 1 
21337 Lüneburg 

Am Schwalbenberg 25 
21337 Lüneburg 

Am Schwalbenberg 26 
21337 Lüneburg 

lueneburg.de-info@bbs1 schule.de-sonnin-info@georg lueneburg.de-info@bbs3 

 

 

 

 ای خصوصی با تأیید دولتی:امکانات مدارس فنی حرفه

 Dr. von Morgenstern Schulen    0 - 509 789 / 04131      :تلفن 
Dorette-von-Stern Str. 6                        :30 – 509 789 / 04131فاکس   

21337 Lüneburg           
 schulen.de-info.LG@morgenstern ایمیل:                                         

 دستیار داروسازی
 متخصص زیبایی

IWK Lüneburg ()مدرسه عالی پرستاری و نگهداری از سالمندان 
Stadtkoppel 14                                                671388-04131    تلفن 

21337 Lüneburg                                                681382-04131فاکس 
k.de/lueneburg-w-www.i                        :ایمیل k.de-w-lueneburg@i 

 پرستار سالمند
 بهیار

 مددیار معلولین

Städtisches Klinikum Lüneburg )مدرسه مشاغل پرستاری و مراقبت( 
Bögelstr. 1                                                  .770-04131             تلفن 

21339 Lüneburg                                         041312777 04131فاکس 
 lueneburg.de-info@klinikum ایمیل:                                                 
 

 پرستار
 پرستار و پرستار بخش کودکان

mailto:info.lg@morgenstern-schulen.de
mailto:info.lg@morgenstern-schulen.de
mailto:info.lg@morgenstern-schulen.de
mailto:info@klinikum-lueneburg.de
mailto:info@klinikum-lueneburg.de
mailto:info@klinikum-lueneburg.de
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 (BVJ  /BEK)ای مقدماتی مدرسه آموزش حرفه .3.1.1
 

مدرسه فنی و 
 1ای حرفه

 2ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 (BVJدوره یکساله آمادگی شغلی )
 سال 1طول دوره: 

 

 :ازینشیپ
- 
 
 
 

 :دوره انواع
 (AVJدوره یکساله آمادگی کار )

آموزان استثنایی )با هدف ارتقاء برای دانش
 معلولیت ذهنی*(

 (SFKدوره آموزش زبان )
 مهاجرانبرای 

 *GE: Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

 امکانی
 وجود ندارد

 فناوری سازه
 فناوری خودرو

 فناوری رنگ و طراحی داخلی
 فناوری چوب
 بهداشت فردی
 فناوری فلزات

 فناوری نساجی و پوشاک
 

 دوره یکساله آمادگی کار
 

 شاخه فناوری دوره آموزش زبان:
 یفناوری فلزات، چوب و نساج

مدیریت خانه، و مراقبت 
 و پرستاری

 
 مدیریت خانه، و کشت 

 و صنعت
 
 
 
 
 

 شاخه آموزش زبان:
 مدیریت خانه، و مراقبت 

 و پرستاری

ای دوره مقدماتی فنی و حرفه
(Berufseinstiegsklasse) 

 سال 1طول دوره: 
 

 :ازینشیپ
مدرک پایان تحصیل  یا 9مدرک کالس 

 یا بیشتر ونیمسه  میانگین نمره: هاپت شوله
 :لیتحص انیپا مدرک

 مدرک هاپت شوله

 امکانی
 وجود ندارد

 فناوری سازه
 فناوری چوب
 فناوری فلزات
 بهداشت فردی

 

مدیریت خانه، و مراقبت 
 و پرستاری
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 (BFS) یاحرفه و یفن مدارس .3.1.2
 

 2ای مدرسه فنی و حرفه 1ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 دوره یکساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 
 :ازینشیپ

 مدرک هاپت شوله
 

آموزش  2امکان پذیرش در سال 
 ایفنی و حرفه

در صورت پایان دوره مبانی 
شغلی امکان گذراندن دوره آموزش 

 فنی یکساله
 

 اخذ مدرک برای
 ادامه تحصیل در

 انواع دیگر مدرسه

 اقتصاد
 بازرگانی

 

 فناوری سازه
 )بّنا، نّجار(

 تکنسین برق
)تکنسین فناوری اطالعات و فناوری 

 ارتباطات(

 )نّجار( چوب یفناور

 بهداشت فردی
 )آرایشگر، متخصص زیبایی(

 فناوری فلزات
)فناوری ساخت و تولید، فناوری 

ساخت و ساز فلز، سیستم گرمایش، 
 تهویه، بهداشتی(

 پوشاک فناوری نساجی و
 )خیاط سفارشی(

 کشت و صنعت

 داریرستوران

 مدیریت خانه، و مراقبت 
 و پرستاری

 )گرایش مدیرت خانه(

 

 دوره دو ساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 

 :ازینشیپ
 مدرک هاپت شوله

 
 :لیتحص انیپا مدرک

رئال  -1دوره آموزش عمومی 
 شوله  

 در مواردی مدرک
 1تکمیلی آموزش عمومی 

 اقتصاد
دوم در وینِزن و )سال 

 اولِزن نیز ممکن است(

 فناوری
 )سال دوم(

 

 خانه، تیریمد ه،یتغذ
  یپرستار و مراقبت

 )سال دوم(

 دیگر: نیازپیش
اتمام سال اول مدرسه فنی و 

 3ای با میانگین نمره حرفه

 

 

 نیازپیش
 دیگر:

 ای اتمام سال اول مدرسه فنی و حرفه
 3با میانگین نمره 

 

 

 

 نیازپیش
 دیگر:

اتمام سال اول دوره فنی و 
ای مدیریت خانه، و مراقبت حرفه

 و پرستاری
اتمام سال اول دوره 

 داریرستوران
   3با میانگین نمره 

 

 علوم تربیتی
 (2و  1)سال 

 دوره یکساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 

 نیاز:پیش
مدرک پایان دوره آموزش عمومی 

 رئال شوله -1
 

 مدرک پایان تحصیل:
 مواردی مدرکدر 

 ،1 شرفتهیپ یعموم آموزش
دوره در سال دوم  پذیرش  امکان

 آموزش فنی 

 اقتصاد
 های:شاخه

  یدفترخدمات  -
 بازرگانی -
 کار اداری -

 

 فناوری سازه
 شاخه

 ساخت و ساز ساختمان
 

 فناوری فلزات
 شاخه

 فناوری اتوماسیون
 

 برقفناوری 
 شاخه
 یبرا اطالعات یتخصص یفناور
 ستمیس ادغام

 داریرستوران
 

 مدیریت خانه، و مراقبت 
 و پرستاری

 شاخه
 دستیار شخصی
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 یشغل یاحرفه و یفن مدارس .3.1.3
 

 2ای مدرسه فنی و حرفه 1ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 دوره دو ساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 :ازینشیپ
 مدرک هاپت شوله

 :لیتحص انیپا مدرک
ای و پایان دوره فنی و حرفه

رئال  -1آموزش عمومی 
 شوله  

 در مواردی پایان آموزش
رئال  -1عمومی پیشرفته 

 شوله

  
 بهیاری

 (2و  1)سال 

 بهیار

 رسمی

 دوره سه ساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 :ازینشیپ
مدرک پایان دوره آموزش عمومی 

 هاپت شوله -1
تحصیل مدرک پایان  یا (10)کالس 

رئال شوله یا مدرک پایان تحصیل 
ای پرستاری یا فنی و حرفه

برای مدرک سال  پرستاری سالمند
بهیاری از مدرسه عالی فنی و  2

 ایحرفه

 :لیتحص انیپا مدرک
ای، پایان مدرک فنی و حرفه

رئال شوله، و  -1آموزش عمومی 
مدرک پایان آموزش  در مواردی

 1عمومی پیشرفته 

 پرستاری سالمندی امکانی وجود ندارد نداردامکانی وجود 

 انپرستار سالمند

 دوره دو ساله
 ایمدارس فنی و حرفه

 :ازینشیپ
 مدرک پایان آموزش 

 -1عمومی 
 رئال شوله

 

 :لیتحص انیپا مدرک
ای، و نیز در فنی و حرفه

مواردی مدرک پایان آموزش 
 1عمومی پیشرفته 

 

 با یمترجم و یاریدست
 یرسم مدرک

 بازرگانی
   مکاتباتو
 

 یتخصص و یرسماریدست
 اطالعات

 
 

 اجتماعی مددکار

  یمدرک رسم با
 :یهاشاخه

  2 رتبه یشخص دستیار

 :نیازهاپیش دیگر

خانه/  یریتمد یاو حرفه یمدرک فن

 یاریدست یا ی،مراقبت و پرستار

 یاو حرفه یمدرک فن یا ی،شخص

 مدرک یا ی،مراقبت و پرستار یاریدست

 و خانه مدیریت تغذیه، ایحرفه و فنی

 نیز دیگری امکانات پرستاری و مراقبت

 و فنی متوسطه  مدرک دارندگان برای

( Fachhochschulreife) ایحرفه

 .دارد وجود

 2و  1 رتبه یتیترب علوم

 2با مدرک سال  2در کالس  پذیرش

 یاو حرفه یاز مدرسه فن یتیعلوم ترب

 صنعت و کشت دستیار

 رسمی مدرک با
 :شاخه
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  پروری گیاه

 

 یتخصص مدارس .3.1.4
 

مدرسه فنی و 
 1ای حرفه

 2ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 دوره -یتخصص مدرسه
 کسالهی

)یا یک و نیم ساله به صورت 
 وقت(پاره

 :صنعت و کشت امکانی وجود ندارد ندارد وجود یامکان
 برای کشاورزان شاخهٔ 

 کشاورزی
 :تحصیل پایان مدرک

 کشاورز با مدرک رسمی

 دوره -یتخصص مدرسه
 دوساله

 علوم تربیتی امکانی وجود ندارد ندارد وجود یامکان
 مددکاران اجتماعی

 :تحصیل پایان مدرک
 مربی رسمی

 یتخصص مدرسه
 وقتپاره

 

 امکانی وجود ندارد

 

 مکاترونیک
 وقت(پاره -ساله 4)دوره 

 
برای تکنسین مکاترونیک یا 

 در فناوری صنعتیالکترونیک 

تکنسین با  :تحصیل پایان مدرک
 مدرک رسمی

 اطالعات بیشتر: •
-sonnin-www.georg

schule.de 

 هتلداری و
 داریرستوران

 وقت(پاره -ساله 3)دوره 
 

 مرتبطالتحصیالن مشاغل برای فارع •
 :تحصیل پایان مدرک •
 مدیریت بازرگانی با مدرک رسمی •

 اطالعات بیشتر: •
lueneburg.de-www.hotelfachschule 

 

 

 

 

http://www.georg-sonnin-schule.de/
http://www.georg-sonnin-schule.de/
http://www.hotelfachschule-lueneburg.de/
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 (FOS) شوله بروا فاخ مدرسه .3.1.5
 

 2ای مدرسه فنی و حرفه 1ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 دوره یک
 و دو ساله

 بر شولهومدارس فاخ ا

 :ازینشیپ
مدرک پایان دوره آموزش 

 رئال شوله -1عمومی 
 و نیز

 :11برای آغاز کالس 
 مکان کارآموزی یکساله

 :12برای آغاز کالس 
 پایان دوره

 ایآموزش فنی و حرفه

 :لیتحص انیمدرک پا
مدرک متوسطه فنی و 

 ایحرفه

 انفورماتیک
 (12 و  11)کالس

 

 کار اداری و دستیار حقوقی
 (12و  11)کالس 

 

 اقتصاد
 (12و  11)کالس 

 و در شرایط  خاص،
 نیاز:پیش

بر ومدرسه ا 13ورود به کالس 
 ایشوله فنی و حرفه

 )تنها در شهر ِاشتاده و هانوفر(
 

 

 فناوری
 (12و  11)کالس 

 

 

 امکانی وجود ندارد
 

 

 

 

 یاحرفه و یفن ومیمنازیگ .3.1.6
 

 2ای مدرسه فنی و حرفه 1ای مدرسه فنی و حرفه
 Georg-Sonnin-Schule 

 3ای مدرسه فنی و حرفه

 گیمنازیوم
 ایفنی و حرفه

 سال 3طول دوره: 
 

 :ازینشیپ
 دوره آموزش عمومی

 پیشرفته

 :لیتحص انیپا مدرک
مدرک عمومی هوخ شول 

 (Hochschulreifeرایفه )

 فناوری اقتصاد
 های:شاخه

 فناوری سازه -
 برقفناوری  -
 فناوری فلزات -
 

 

 بهداشت
 و خدمات اجتماعی

 های:شاخه
 علوم تغذیه -
 علوم تربیتی -
بهداشت و مراقبت و  -

 پرستاری

 

 "Schüler-online"نام در سایت مرکزی ثبت .4
 

 ای از طریق سایت های تحصیلی مدارس فنی و حرفهنام در رشتهتوانند برای ثبتآموزان می، دانش2010از سال 

"Schüler-online" .اقدام کنند 

 www.schueleranmeldung.de زیر امکان پذیر است: )آدرس(نام با مراجعه به لینکثبت

 نامثبتمراحل 

نام اولیه در برای ثبت یهاول رمزی کلمههای آن، از مدرسه خود آموزان مدارس دولتی و عمومی شهر لونه بورگ و بخشدانش

 .ترکیب کنندکاراکتری به اضافه یکی از نمادها 6خود را به یک رمز شخصی کنند. سپس باید کلمه رمز سایت دریافت می

توانند با وارد ای که مایل به تغییر رشته هستند، میآموزان مدارس دیگر )مثالً مدارس خصوصی( یا مدارس فنی و حرفهدانش

نام کنند. الزم است آدرس ایمیل معتبری نیز وارد کردن نام، نام خانوادگی و تاریخ تولد و رمز عبور دلخواه در این سایت ثبت

 ، بتوان از طریق ایمیل کلمه رمز جدیدی دریافت کرد.رمز کلمه شدن گمشود، تا در صورت 
 

http://www.schueleranmeldung.de/
http://www.schueleranmeldung.de/
http://www.schueleranmeldung.de/
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سه رشته کنیم حداکثر در نام کند. توصیه میآموز مجاز است در بیش از یک رشته، و به ترتیبی که مایل است ثبتهر دانش

های انتخابی نام، رشتهن ثبتوارد شود. در پایا رشته مورد عالقهنام نمایید. برای جلوگیری از سردرگمی، باید ابتدا ثبت تحصیلی

 مدارکشود که شود. همچنین یادآوری میهای وارد شده سوال میشوند و درستی ترتیب رشتهیکبار دیگر به ترتیب نشان داده می

نام پس از تحویل مدارک، تکمیل شود زیرا مراحل ثبت داده به مدرسه مورد نظر تحویل و، شده چاپنام ثبت فرمو  نیاز مورد

 شود.می

 :نامثبت یهازمان

 هر گونه تغییر در این زمانبندی از طریق سایِت  :هیفور انیتا پا هیاز اول ژانو نام در سایت آنالین:زمان ثبت

Schüler online رسد.به اطالع می 

نام قطعی در مدرسه ثبتنام نمایند. با این حال، توانند در هر زمان اقدام به ثبتای میدارندگان قرارداد دوره فنی و حرفه

 کاردانش، در نهایت منوط به تأیید کارفرماست.

 

 

   از مارس/ آوریل:

 باشد.ای میتصمیم درباره پذیرش دانشجو به عهده مدارس فنی و حرفه

 (:Osterferien) پاک دیع التیتعط از بعد احتماال

شود. در صورت نبود ظرفیت خالی، از متقاضی میبه متقاضی در صورت امکان پذیرش )وجود ظرفیت خالی(، اطالع داده 

 .تأیید شودای ، باید توسط دانشجویان هر یک از مدارس فنی و حرفهنام و پذیرشثبت شود.برای مشاوره دعوت می

 

 )مالی( یهاحمایت و کمک .5

یا کمک حین تحصیل آموزان در صورت نیاز به کمک برای انتخاب رشته، انتخاب مدرسه در مدارس و مٔوسسات زیر، دانش

ها حتی قبل از ورود به مدرسه فنی و شوند. از این کمکای پشتیبانی میدر مدرسه یا در محل کار، توسط مدرسه فنی و حرفه

 توان برخوردار شد.ای، یعنی در طول دوران مدرسه نیز میحرفه

 جوانان یابیکار مرکز .5.1

دولتی ذیربط به منظور کمک به جوانان برای ورود به زندگی شغلی،  در مرکز کاریابی جوانان لونه بورگ، بسیاری از مراکز

 با یکدیگر همکاری دارند.

 

 مرکز مشاوره شغلی و تحصیل دانشگاهی اداره کار •

 مرکز کاریابی حوزه لونه بورگ •

 شهر لونه بورگ و حوزه Pro – Aktiv – Centerمرکِز  •

 

                           

 

 (18 – 8)ساعت  00 5555 4 0800   تلفن رایگان:    بورگمرکز کاریابی جوانان لونه 

An den Reeperbahnen 2    :ایمیل     info@jba-lueneburg.de 

21335 Lüneburg       :آدرس اینترنتی   lueneburg.de-www.jba 

 

 ساعات کار:

  12الی  8ساعت      الی چهارشنبه: دوشنبه

 12الی  8ساعت         پنجشنبه:

 12الی  8ساعت  18الی  14ساعت           

   12الی  8ساعت          جمعه:

 

 

http://www.jba-lueneburg.de/
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5.2.  AWO- مرکز خدمات جوانان مهاجر 
در دیدار با مسئولین ادارات و جلسات  (و در صورت لزوم حضور مترجم)ارائه مشاوره انفرادی و خانوادگی برای خارجیان، همراهی 

 بحث و گفتگو، و حمایت از جوانان در فرایند پیوستن به جامعه.

  AWO Soziale Dienste gGmbH    :13-40900 -04131تلفن 
   Auf dem Meere 41      10 -40900 -04131فاکس   

21335 Lüneburg  :ایمیل migration@awosozial.de 

 
 

 
 

 مشاوره تحصیلی در لونه بورگ .5.3
کار مرکز مشاوره لونه بورگ، ارائه مشاوره مقدماتی است و شما را در طول فرایند انتخاب شغل و مرکز آموزشی متناسب با 

 کند.آن همراهی می
 

       
 

Bildungsberatung Lüneburg   :555 66 15 – 04131تلفن 
Kalandstraße 31       :ایمیلinfo@bildungsberatung-lueneburg.de 
21335 Lüneburg      www.bildungsberatung-lueneburg.de 

 

5.4. SES  /VERA 
هم برای ایجاد  کنند. با همفکریراهنمایان تحصیلی، جوانان را در رسیدن به اهداف تحصیلی و عبور از مشکالت یاری می

 شود.هایی جستجو میهای اجتماعی و غلبه بر مشکالت روزمره، راه حلانگیزه یادگیری بیشتر، ارتقاء قابلیت
                                                                       

          
 
 
 

 
 712143–04131  تلفن:          تحصیلی ( مشاور Ralf Klattرالف ِکالت )

Handwerkskammer Braunschweig – Lüneburg – Stade  213 712 – 04131  فاکس 
Stresemannstraße 2               ایمیل:  klatt@hwk-bls.de 

21335 Lüneburg                   www.hwk-bls.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (               Ulla Zajonsاوال زایونز )
Regionalkoordinatorin Initiative VerA 

 5181178 04133 تلفن:           
 4477085 0163 موبایل:           

                                bonn.de-lueneburg@vera.ses 
           bonn.de-www.vera.ses 

 

mailto:migration@awosozial.de
mailto:migration@awosozial.de
mailto:migration@awosozial.de
mailto:lueneburg@vera.ses-bonn.de
http://www.vera.ses-bonn.de/
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5.5. Ausbildungsbrücke 
های توانند به کمک این مٔوسسه دوره آموزشی مورد عالقه و متناسب با تواناییاند، میآموزانی که مدرسه را ترک کردهدانش

 خود را جستجو کنند.
های آموزشی آموزان و نیز در همکاری با مجریان دورهمربی نقش بسیار مهمی در آینده هر یک از دانشراهنمای تحصیلی یا 

 دارد.
 

 
 

Die Ausbildungsbrücke in Lüneburg  ( مسئول هماهنگی: هاینریش ِبرHeinrich Bär) 
Heiligengeiststr.31         :18475 – 04131       تلفن 

21335 Lüneburg          :ایمیلheinrich.baer@patenmodell.de      
                                             

 
 

5.6. Bildungs- und Integrationsbüro (BIB) 
توان به ایجاد ارتباطات، هماهنگی و در لونه بورگ تأسیس شده است. از جمله وظایف آن می 2012این مرکز از ژوئیه سال 

 ز مدرسه به بازار کار و نیز پیوستن مهاجران به جامعه اشاره کرد.ارتقاء امکانات ورود ا

Bildungs- und Integrationsbüro (BIB) 
Am Schwalbenberg 24          

21337 Lüneburg     

 نام مسئول:
Frau Karin Kuntze, Frau Svenja Feßel 

 23-/ 20-/ 24-96985-04131تلفن: 
     karin.kuntze@landkreis.lueneburg.de ایمیل:

          svenja.fessel@landkreis.lueneburg.de 
               

 

 (Ausbildungsbegleitende Hilfenپشتیبانی حین تحصیل ) .5.7
توان از مرکز مشاوره شغلی اداره کار یادگیری، نمرات پایین یا غیره، میدر صورت بروز هر گونه مشکل در ارتباط با 

ها، و نیز در رابطه با مشکالت های کالسی، آزموندرخواست کمک بالعوض نمود. به دانشجویان در آمادگی برای انجام پروژه
 (5-9)پایین صفحه  بند  دادن درخواست:  شود.روزمره یا مشکالت محل کار یا مدرسه کمک می

 

  (Schüler- BAföG) وام تحصیلی دانشجویی .5.8
آورد. البته به جز نوع مدرسه، تحصیل در بسیاری از انواع مدرسه فنی، امکان استفاده از وام تحصیلی دانشجویی را فراهم می

 دالیل مهمی با والدین خود، و یا به اند، برای مثال این که دانشجو هنوزعوامل دیگری نیز در حق دریافت وام دانشجویی دخیل
کند و مایل است طبق روال معمول بعد از  کالس آموزی با والدین خود زندگی میکند. مثالً چنانچه دانشها زندگی میجدا از آن

افت وام ای( برود، به هیچ عنوان مشمول حق دریبه فاخ ابر شوله )بدون دوره فنی و حرفه 11به گیمنازیوم، یا از کالس  10
کند، چنانچه بتواند دالیل خود مانند الذکر جدا از والدین خود زندگی میآموزی که در موارد فوقشود. اما دانشدانشجویی نمی

دوری والدین از محل تحصیل وی، داشتن محل سکونت مستقل قبل از شروع به تحصیل، داشتن فرزند و یا تأهل خود را به 
 شود.حصیلی ممکن میاثبات برساند، دریافت وام ت

 
قانون وام تحصیلی دانشجویی شهروندان اتحادیه اروپا و نیز اتباع خارجی در صورت مشخص بودن وضعیت  8بر اساس ماده 

 باشند.اقامت و واجد شرایط بودن، مجاز به درخواست وام تحصیلی می
 bafoeg.html-aktuell.de/cms/bafoeg/schueler-www.bafoeg اطالعات بیشتر:

 

 درخواست از:
Landkreis Lüneburg, FD 54-Jugend und Familie ( 238و  237، اتاق 2، طبقه 2، درودی 2ساختمان) 

Auf dem Michaeliskloster 4  1710-26-04131 تلفن Herr Wilhus / 26-1384 Frau Hornig 
21335 Lüneburg      2384-26 / 2706-26-04131 فاکس 

 
 
 

mailto:karin.kuntze@landkreis.lueneburg.de
mailto:karin.kuntze@landkreis.lueneburg.de
mailto:karin.kuntze@landkreis.lueneburg.de
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 (Berufsausbildungsbeihilfeتحصیل )های جانبی حین کمک .5.9
ای پرداخت ای جهت آموزش فنی و حرفهاداره کار بنا به درخواست متقاضی، عالوه بر پرداخت هزینه تحصیل کمک هزینه

ها و یا خارج از آن برای متقاضیان فراهم گردد. برای این منظور شرایط کند تا امکان گذراندن دوره آموزشی در شرکتمی
حین گذارندن دوره آموزشی با والدین خود زندگی کند چون محل کار وی از محل  نتواندزامی است، مثالً دانشجو خاصی ال

اند( و یا سال دارند، همسر یا شریک زندگی دارند )یا داشته 18سکونت والدین فاصله زیادی دارد. دانشجویانی که بیش از 
 های جانبی نمایند .دیکی والدین سکونت دارند، تقاضای دریافت کمکتوانند چنانچه در نزحداقل یک فرزند دارند،  می

 
 اطالعات بیشتر:

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Beruf
sausbildungsbeihilfe/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485769 

 
 های جانبی از:درخواست دریافت کمک

 

Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen  00 5555 4/ 0800   لفن:ت 
An den Reeperbahnen 2      :342 745 / 04131  فاکس 

21335 Lüneburg         :ایمیل Uelzen@arbeitsagentur.de-Lueneburg       
 

 درباره ما .6
 

 ناشر:

Region des Lernens, Lüneburg 
 Am Schwalbenberg 24 
 21337 Lüneburg 
  

 22-96985-04131 تلفن  
 30-96985-04131 فاکس  
 info@rdl-lueneburg.de ایمیل: 

 
 

AWO - مرکز خدمات جوانان مهاجر 
 AWO Soziale Dienste gGmbH 
 Auf dem Meere 41 
 21335 Lüneburg 

 

 13-40900 -04131 تلفن: 
 10-40900 -04131 فاکس: 
 migration@awosozial.de ایمیل: 

 

 Netzwerk Leseförderung Lüneburg e.V.  

 Herr Jörg-Erich Scheunemann 
 Bleckengrund 2F 
 21335 Lüneburg 

 

 42975 -04131 تلفن:  
 lesefoerderung-lueneburg@web.de ایمیل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485769
https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/BuergerinnenUndBuerger/Ausbildung/FinanzielleHilfen/Berufsausbildungsbeihilfe/Detail/index.htm?dfContentId=L6019022DSTBAI485769
mailto:Lueneburg-Uelzen@arbeitsagentur.de
mailto:rydzyk@rdl-lueneburg.de
mailto:migration@awosozial.de
mailto:lesefoerderung-lueneburg@web.de
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 است؟ انتظار در زیچ چه مدرسه انیپا از پس

  تولید:
 RDLگروه 

 
  

   منابع:
 اداره کار

 وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ نیدرزاکسن
 در لونه بورگ 3و  2، 1ای مدارس فنی و حرفه

 

 

 

 

 


