Güzel bir geçiş süreci Yeni göç edenler için
okul ve iş hayatına ilişkin bilgiler

Güzel bir geçiş süreci

Önsöz
Sayın hanımefendiler ve beyefendiler,
"Entegrasyona giden yol, eğitimden geçer." Bu cümleyi
ve benzer cümleleri Almanya'ya geldiğiniz andan
itibaren çok kez duymuş olmalısınız. Gerçekten de
Alman eğitim sisteminin sunduğu tüm eğitim ve ileri
eğitim fırsatlarını tanımak ve bunları anlamak, Almanya'da
kalıcı olarak bulunabilmek adına büyük bir önem taşır.
Bu broşürle birlikte, Almanya'ya henüz geldiğiniz için
irtibata geçebileceğiniz önemli iletişim noktaları ve
danışma olanakları konusunda size ve çocuklarınıza
destek olmak isteriz.
Eğitim yoluyla entegrasyon, ilgili tüm taraflar el ele
verdiğinde ve kişiler destekleyici olanaklar konusunda
bilgi edindiğinde başarıya ulaşır. Yazı serimiz ile,
ilçemizde bağımsız ve özerk bir hayat kurma yolunuzda
size destek olma konusunda kendi üzerimize düşen
desteği sunmayı hedefliyoruz.
Bu broşür, Esslingen ilçesinde "Güzel bir geçiş süreci"
konusunda bilgi sunmaktadır. Yazılarımız, siz ebeveyn
lerin hızla ve güzel bir şekilde kendi yolunu bulmasına
yardımcı olmayı hedefliyor.
Bu broşürün hazırlanmasına katkıda bulan herkese içten
teşekkürlerimi sunarım.
Katharina Kiewel
Sosyal İşler Daire Başkanı

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.

Bu proje, Bundesministerium für Bildung und Forschung
(Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı)
tarafından finanse edilmektedir.
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1. Okul eğitimi

Almanya'da, mezun olduğunuzu resmi olarak
belgelendirmeniz gerekir. Önceki diplomalarınız
için Almanya'da denklik işlemleri gerçekleştirebilir
veya bir Alman okuldan mezun olabilirsiniz.
Mezuniyet denklik işlemleri
Yurt dışında bir okuldan mezun olduysanız Regierungs
präsidium Stuttgart'daki (Stuttgart Bölge Konseyi)
Zeugnisanerkennungsstelle (Denklik işlemleri
merkezi) üzerinden denklik işlemlerinizi gerçekleştire
bilirsiniz. Başvuru ve okul harcı muafiyeti formlarını
Regierungspräsidium'un (Bölge Konseyi) ana sayfasın
da bulabilirsiniz.

Zeugnisanerkennungsstelle
(Denklik işlemleri merkezi)
Regierungspräsidium Stuttgart
(Stuttgart Bölge Konseyi)
Ruppmannstraße 21
70565 Stuttgart

Yüksekokullara giriş hakkı elde etmek için
denklik işlemleri
Bir yüksekokulda öğrenim görmek istiyorsunuz ve
halihazırda yurt dışında bir okuldan mezun mu
oldunuz? Öyleyse yüksekokullara giriş hakkı elde
etmiş olanız gerekir. Yurt dışında aldığınız diploma
Almanya'da eğitim görmeniz için doğrudan kabul
edilmenizi sağlamıyorsa bir Alman yüksekokuldaki
hazırlık programına katılabilirsiniz. Bu hazırlık program
ları normalde bir yılda, değerlendirme sınavı olarak
adlandırılan sınavların sonrasında tamamlanır. Mezun
lar, sınavı başarıyla geçtikten sonra katıldıkları kursun
alanındaki bölümlerde Almanya'nın her yerinde eğitim
görebilirler.
Seçtiğiniz yüksekokul size, yüksekokulda eğitim
görme hakkını ne şekilde elde edeceğinize ve seçtiğiniz
eğitim için hangi koşulları yerine getirmeniz gerektiğine
dair bilgi verecektir. Esslingen ilçesindeki ve Stutt
gart'daki danışma olanakları hakkındaki bilgileri 6. ve 7.
bölümde bulabilirsiniz.

Telefon: 0711 / 904 - 17 170
E-posta: anerkennungsstelle@rps.bwl.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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Kayıt
10 yaş altındaki çocuklar için ilkokul bölgeleri geçerli
dir. Çocuğun okul kaydı doğrudan ikametgaha göre
sorumlu olan ilkokula yapılmalıdır.
İlgili ilkokulda hazırlık sınıfı (VKL) bulunmuyorsa
çocuğun hazırlık dersleri sunan bir ilkokula geçiş
yapabilmesi için okul değiştirme başvurusu yapılmalıdır.
Birinci sınıfa gidecek çocuklar mümkünse doğrudan
standart derslere alınmalıdır.
Almanya'da okul eğitimi
Henüz herhangi bir okuldan mezun olunmamışsa
çocuklar ve gençler, 18. yaşını doldurana dek zorunlu
eğitime tabidir. Yeni göç eden gençler 20. yaşlarını
doldurana dek mesleki bir okulda eğitim görebilir.
15 yaşın altındaki çocuklar ve gençler Almanca
seviyesi çok kötü olan veya hiç Almanca konuşmayan
15 yaşın altındaki çocuklar ve gençler için okullarda
hazırlık sınıfları (VKL) mevcuttur.

10-15 yaş arasındaki öğrenciler doğrudan seçilen
bir okula kayıt olabilir. Çocuğunuzun okula kabulü
konusundaki nihai karar seçilen okula aittir.
Sorularınızın olması halinde Staatliches Schulamt
Nürtingen'e (Nürtingen Eğitim Müdürlüğü) başvurabi
lirsiniz. Burada yapacağınız bir görüşmede olası eğitim
planı hakkında danışma sunulacaktır.

Çocuklar ve gençler, standart dersleri almadan önce
bu hazırlık sınıflarında Almanca öğrenirler. Seçilen
okulda VKL sınıfı bulunmuyorsa çocuklar, bazı özel
durumlar dahilinde doğrudan standart derslere
alınabilir. Çocuklar ve gençler halihazırda yeterli
seviyede Almanca konuşuyorsa standart derslere
doğrudan kabul edilmeleri de mümkündür.

Staatliches Schulamt Nürtingen
(Nürtingen Eğitim Müdürlüğü)

İyi
seviyede
dil bilgisi

Hazırlık
sınıflarına
katılım (VKL)

Standart
derslere
geçiş

Standart sınıf katılımı

72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 26 299 - 0
Mezuniyet

6-15 yaş

Almanya'ya geliş

Marktstraße 12-14
Düşük
seviyede
dil bilgisi

E-posta: schulamt-nuertingen.de
Yeni göç edenler için irtibat kurulacak kişi
Bay Schäfer
Telefon: 07022 / 26 299 - 59
E-posta: andreas.schaefer@ssa-nt.kv.bwl.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zur taratın
Website
kodunu
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VAB

VABO kaydı
VABO teklifinden faydalanmak üzere kaydolmak için
Käthe-Kollwitz-Schule'nin web sitesinden başvuruda
bulunmak gerekir. Käthe-Kollwitz-Schule, genç
yetişkinlerin Esslingen ilçesindeki çeşitli VABO
sınıflarına dağıtımını organize eder. Programdaki tüm
yerler doluysa öncelikle bekleme listesine alınırsınız.
Şu anda geçerli olan düzenleme, 17 yaşındaki ve 17
yaş altındaki gençlerin boş yer bulunması halinde
Staatliches Schulamt'ın (Devlet Eğitim Müdürlüğü)
koordinasyon merkezi tarafından bir VKL sınıfına
yerleştirilmeleri yönündedir.

VAB kaydı
VAB eğitim yılı kaydı doğrudan seçilen meslek okulunda
gerçekleşir.

Düşük
seviyede
dil bilgisi
İyi
seviyede
dil bilgisi

VABO
sınıflarına
katılım

VAB
sınıflarına
katılım

VAB sınıflarına katılım

Mezuniyet

Almanca bilgisi olmayan veya çok düşük seviyede olan
15-21 yaş arasındaki genç yetişkinler Esslingen ilçesinde
genellikle meslek okullarının Almanca bilmeyenlere
yönelik, iş/meslek ön yeterlilik programı olan VABO
sınıflarında eğitim görürler.
VABO sınıflarında genç yetişkinler öncelikle Almanca
öğrenirler.

Almanca seviyelerinin yeterli olması halinde gençler ve
genç yetişkinler, meslek okullarının iş/meslek ön
yeterlilik programına (VAB) dahil edilir. Burada,
uzmanlık derslerinin yanı sıra mesleki oryantasyon
sunulur.
VAB eğitim yılı çerçevesinde belirli ek sınavların başarıyla
tamamlanmasının ardından gençler, ortaöğretimden
mezun olabilir.

15-21 yaş arası

VABO

Almanya'ya geliş

15-21 yaş arasındaki
gençler ve genç yetişkinler

Käthe-Kollwitz-Schule
Geschäftsstelle der Beruflichen Schulen
(Mesleki Okullar Ofisi) Esslingen ilçesi
Steinbeisstraße 17
73730 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 / 36 07 - 400
E-posta: info@kks-es.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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2. Mesleki eğitim

Almanya'daki kural, bir meslek edinmeden önce
mesleki eğitim görmeniz yönündedir. Mesleki eğitim
ikiye ayrılır; iş başında eğitim ve okul eğitimi.
Yeni göç etmiş olup eğitim almak isteyen kişilerin, B1
seviyesinde bir dil bilgisine sahip olması halinde
Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi) üzerinden
mesleki danışmanlık hizmeti alması faydalı olur.

İş başında eğitim
İş başında eğitim veya diğer adıyla ikili eğitim, iki
kısımdan oluşur: Eğitimin bir kısmı işletmede, diğer
kısmı da bir meslek okulunda gerçekleşir. İşletme,
eğitimin pratik yanını üstlenir. Mesleki okul ise
öğrencilere teorik uzmanlık bilgisi sunar.
İkili eğitim normalde 2 ila 3,5 yıl sürer. İlk olarak
işletme ve eğitim görecek kişi arasında bir eğitim
sözleşmesinin imzalanması gerekir. Ardından işletme,
meslek okuluna kayıt kısmını üstlenir.
Koşullar

Agentur für Arbeit'ın (İstihdam Dairesi)
sunduğu mesleki danışmanlık
Plochinger Str. 2
73730 Esslingen
Telefon: 0800 / 45 55 500
E-posta: Esslingen.U25@arbeitsagentur.de

a) Geçici ikamet izni olan kişiler
Ausländerbehörde'den (Yabancılar Şubesi)
eğitim izni almak gerekir. Bu izin, Almanya'da en az
3 aylık bir oturma iznine ve eğitim için gerekli
Almanca seviyesine sahip olunması gibi koşulların
yerine getirilmesi halinde alınabilir.
31.08.2015 sonrasında iltica başvurusunda bulunan
ve güvenli ülkelerden gelen kişiler eğitim göremez.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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b) Sınır dışı edilme statüsü geçici olarak askıya
alınmış kişiler
Eğitim izni gereklidir. Bu izin, Regierungspräsidium
Karlsruhe'nin (Karlsruhe Bölge Konseyi) talimatıyla
yabancılar şubesi üzerinden belirli koşullar altında
verilebilir.

Yabancılar şubelerinin irtibat bilgileri
Stadt Esslingen am Neckar
Beblingerstraße 3
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 / 35 12 - 28 04

Sınır dışı edilme statüsü ilk kez geçici olarak askıya alındığında
halihazırda çalışan kişilerin, § 60a par. 6 no. 2 AufenthG (iştirak

Filderstadt

bulunmaması nedeniyle sınır dışı mümkün değil) uyarınca istisna

Rosenstraße 16

durumu geçerliyse birinci askıya alınma dönemi süresince çalışma

70794 Filderstadt-Bernhausen

sına izin verilir. İlk uzatma sırasında yabancının, pasaport edinimi

Telefon: 0711 / 70 03 - 333

konusundaki iş birliği yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği
kontrol edilir. Bu durum geçerli değilse istihdam (eğitim) izni

Kirchheim unter Teck

verilmez.

Marktstraße 14

31.08.2015 sonrasında iltica başvurusunda bulunan, güvenli ülke

73230 Kirchheim unter Teck

lerden gelen ve yabancılar hukuku uyarınca çalışma yasağı bulunan

Telefon: 07021 502-229

kişiler eğitim göremez.

c) Oturma izni bulunan kişiler
Oturma izninin istihdam hakkını tanıdığı
durumlarda yabancılar şubesi aracılığıyla özel
bir eğitim izni almak gerekmez. Diğer durumlarda
yabancılar şubesinden alınacak izin gereklidir.

Nürtingen
Marktstraße 7
72622 Nürtingen
Telefon 07022 / 75 - 258 veya -259
Ostfildern
Gerhard-Koch-Straße 1
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 / 34 04 -130
Leinfelden-Echterdingen
Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 / 16 00 - 0
Landratsamt Esslingen (Esslingen Kaymakamlığı)
(geri kalan bölgeler için sorumludur)
Ausländerbehörde (Yabancılar şubesi)
Europastraße 40
72622 Nürtingen
Telefon: 0711 / 39 02 - 41 752
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Esslingen ilçesindeki meslek okullarına genel bakış
Friedrich-Ebert-Schule
Steinbeisstraße 17
73730 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 / 36 07 - 100
E-posta: verwaltung@fes-es.de
www.fes-es.de
Max-Eyth-Schule
Henriettenstraße 83
Telefon: 07021 / 92 043 - 0
Kirchheim unter Teck
E-posta: sl@mesk.de

Okul eğitimi

www.mesk.de/schule

İş başında eğitimin yanı sıra okul eğitimi imkanı da
sunulur. Mesleki okul eğitimi, hem pratik hem de
teorik eğitimin bir okulda gerçekleştirildiği anlamına
gelir. Bu eğitim bir staj ile tamamlanır. Eğitim süresi
2-3 yıldır. Teknik asistanlık mesleklerini ve çok sayıda
sağlık mesleğini yalnızca bu tür bir eğitim programı ile
edinebilirsiniz. Mesleki okul eğitimi, meslek okullarında
ve meslek liselerinde gerçekleştirilir.

Philipp-Matthäus-Hahn-Schule
Kanalstraße 29
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 93 25 3 - 0
E-posta: pmhs@pmhs.de
http://pmhs-nuertingen.de/
John-F.-Kennedy-Schule
Steinbeisstraße 25
73730 Esslingen am Neckar

Koşullar

Telefon: 0711 / 93 023 - 0

Okul eğitimine kabul edilmek için en az bir orta
öğretim kurumundan mezun olmak ve çok iyi
seviyede Almanca bilmek gerekir. Okul eğitimi için
yapılacak kayıt işlemleri doğrudan meslek okulunda
gerçekleştirilir.
İş başında eğitim ve okul eğitimine ilişkin daha fazla
bilgiyi, Agentur für Arbeit'ın (İstihdam Dairesi) "Meslek
eğitimine ilişkin bilgiler" başlıklı yerel yazısında
bulabilirsiniz.

poststelle@john-f-kennedy.schule.bwl.de
www.jfk-schule.de
Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule
Boschstraße 28
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 92 037 - 0
E-posta: verwaltung@schoellkopf-schule.de
www.jfs.de
Albert-Schäffle-Schule
Albert-Schäffle-Straße 9
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 93 053 - 0
E-posta: albert_schaeffle_schule@t-online.de
www.albert-schaeffle-schule.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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Käthe-Kollwitz-Schule

3. Yüksekokullar

Steinbeisstraße 17
73730 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 / 36 07 - 400
E-posta: info@kks-es.de
www.kks-es.de
Fritz-Ruoff-Schule
Albert-Schäffle-Straße 7
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 93 292 - 0
E-posta: info@frs-nt.de
www.fritz-ruoff-schule.de
Akademie für Landbau
Neckarsteige 10
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 34 545
E-posta: kontakt@afl-nuertingen.de
www.afl-nuertingen.de

Bir yüksekokulda veya üniversitede eğitim almak
istiyorsanız yüksek okulda eğitim görme hakkına veya
yüksekokula giriş belgesine sahip olmanız gerekir.

Şu broşür üzerinden ilçedeki mesleki okullara ilişkin
daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

18

Mülteciler için eğitim konusunda daha fazla bilgiyi
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
(Bilim, Araştırma ve Sanat Bakanlığı) web sitesinde
bulabilirsiniz. Bilgiler, İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Linkkodunu
zur Website
QR
taratın

Link zur taratın
Website
kodunu
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İlçe ve çevresindeki yüksekokullara genel bakış

4. Meslek hayatına giden diğer yollar

Esslingen ilçesinde çeşitli danışma olanakları da sunan
aşağıdaki yüksekokullar bulunmaktadır:

Hochschule Esslingen (Esslingen Yüksekokulu)
Kanalstraße 33
73728 Esslingen
Almanya
Telefon: 0711 / 39 7 - 49
E-posta: info@hs-esslingen.de
www.hs-esslingen.de
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
(İktisat ve Çevre Yüksekokulu)
Neckarsteige 6-10
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 201 - 0
E-posta: info@hfwu.de
www.hfwu.de

Diğer üniversiteler ve yüksekokullar Stuttgart, Reutlingen
ve Tübingen'de bulunmaktadır.
Bir diğer seçenek de Kiron-University'dir (Kiron Üniversi
tesi). Bu, resmi bir yüksekokul değildir ancak mülteciler
için çevrimiçi dersler sunmaktadır.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu

Hochschulkompass, Almanya'daki tüm eğitim
programlarına ve üniversitelere ilişkin genel bir bakış
sunar.

Mesleki anlamda daha ileri bir eğitim almanız veya bir
işe girmeniz için daha fazla seçenek mevcuttur.
Böylece mevcut eğitiminiz (kısımlar halinde) tanınabilir
ve sonradan edinilen yeterlilikler ile tamamlanabilir,
mesleğe yönelik dil kursları ziyaret edilebilir veya bir
işletme dahilindeki çalışmalar staj vb. aracılığıyla
öğrenilebilir. Jobcenter ve Agentur für Arbeit (İstihdam
Dairesi), iş piyasasına dahil olmanız için önlemler
sunar.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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Mesleki yeterlilik belgesi denklik işlemleri

Dil yeterliliği

Stuttgart'daki IQ Netzwerk; mevcut mesleki yeterlilik
belgelerinin denklik işlemleri, yeterlilik edinimine
devam edilmesi ve uyum önlemleri konusunda
danışmanlık sunar. Esslingen ilçesinde bulunan IQ
Netzwerk'in danışmanlık saatleri için bkz. sayfa 41.

İlçede genel entegrasyon kurslarına ek olarak iş
piyasasına giden yolu kolaylaştırmayı hedefleyen
mesleğe yönelik dil kursları da sunulmaktadır.

Mesleki yeterlilik denklik işlemleri için finansal destek
sunulmaktadır. Yurt dışında edindiğiniz mesleki
yeterliliklerin denklik işlemlerine yönelik masraflar için
destek almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Buna
uygun masraflar diğerlerinin yanı sıra harçlar ve çeviri
masraflarıdır.

Mesleğe yönelik dil öğrenimi desteği (DeuFöV)
Hedef kitle
Kimler katılabilir?
-İş aradığını bildirenler ve/veya SGB II (Hartz IV) ya da
SGB III (işsizlik parası) uyarınca yardım alanlar;
eğitim kurumu arayışında olanlar; halihazırda eğitim
görenler veya meslek/okul denkliği işlemlerini
gerçekleştirme aşamasında olanlar.
Koşullar
Ayrıca aşağıdaki gruplara ait olanlar:
-Denklik işlemlerini gerçekleştirme sürecinde olan
ve ülkede kalma ihtimali yüksek olan mülteciler
dahil olmak üzere göçmenler (kalma ihtimali
konusundaki koşul güncel olarak Suriye ve Eritre'den
gelenler için geçerlidir). Güvenli ülkelerden gelen
mülteciler dahil değildir.
-AB vatandaşları,
-Göçmen kökenli Almanlar.
Halihazırda bir entegrasyon kursunu tamamlamış
ve/veya Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR)
uyarınca B1, B2 ya da C1 seviyesinde Almanca
konuşanlar.
Mesleğe yönelik dil kurslarına kimlerin katılacağına
istihdam büroları ve Jobcenter karar verir. Buradan
danışmanınızla irtibata geçin.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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İstihdam edilmiş olsanız dahi gelecekteki gündelik
iş hayatının üstesinden gelecek seviyede dil bilginiz
yoksa mesleğe yönelik dil kurslarına katılabilirsiniz.
Vergiye tabi yıllık geliriniz 20.000 €'nun üzerindeyse
ders birimi başına %50 masraf katkısı ödemeniz
gerekir. Masraf katkısı ödemesi, işveren tarafından
da yapılabilir.

VHS Esslingen
Mettinger Str. 125
73728 Esslingen a. N.
Telefon: 0711 55021-0
E-posta: info@vhs-esslingen.de
www.vhs-esslingen.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link
zur Website
kodunu
taratın

Yapı
Kurs, 300 ve 600 ders birimini kapsar. Tam zamanlı
veya yarı zamanlı katılım mümkündür. Kurs, bir sınav
ile tamamlanır.

Mesleğe yönelik dil kursları veren kurumlar
Deutsche Angestellten Akademie (DAA)
Steingaustr. 23
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 73 92 96

Çıraklık, staj ve giriş seviyesi yeterliliği
Bir işletmede yapılan çalışmaları genel olarak çıraklık,
staj veya giriş seviyesi yeterliliği (EQ) ile öğrenebilirsi
niz. Giriş seviyesi yeterliliği katılımınız bir dil kursu ile
de birleştirilebilir.

www.daa-kirchheim.de
BBQ Berufliche Bildung gGmbH
Martinstraße 42

Jobcenter ve Agentur für Arbeit'ın
(İstihdam Dairesi) aldığı tedbirler

73728 Esslingen a. N.
Telefon: 0711 / 31 05 74 32
E-posta: Info-esslingen@biwe-bbq.de
www.biwe-bbq.de
METIS Trainings- und Beratungszentrum
(Eğitim ve Danışmanlık Merkezi)

Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi) ve Jobcenter,
çalışma ve eğitim sırasında entegrasyon için çeşitli
tedbirler sunar. Her iki kurumda da kişilere, uygun
tedbirler için hedefe yönelik destek verilir ve bu
kişilere tedbirler süresince yardımcı olunur. Yeni
edinilen bilgiler, iş piyasasına entegrasyonda kullanılır.

Metis GmbH

Bu konuyla ilgili İstihdam Dairesi veya Jobcenter'daki
irtibat kişinizden bilgi edinebilirsiniz.

Martinstraße 42
73728 Esslingen a. N.
Telefon: 0711 / 90 12 540
E-posta: es@metis.gmbh
www.metis.gmbh
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5. Eğitim süresinde finansman olanakları

Nürtingen'deki iletişim merkezleri
Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)
Europastr. 36

İş, eğitim ve yeterlilik alanındaki tüm (finansal)
desteklerden, destek almak için gerekli olan bireysel
koşulları yerine getirmiş, mültecilik statüsü onaylanmış
tüm mülteciler faydalanabilir. İltica başvurusunda
bulunanlar ve sınır dışı edilme statüsü geçici olarak
askıya alınmış kişiler için özel düzenlemeler geçerlidir.
Bu konudaki bilgileri Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)
ve Jobcenter sağlar.

72622 Nürtingen
Telefon: 0800 / 45 55 500
Jobcenter
Galgenbergstr. 9
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 25 21 - 0

Leinfelden-Echterdingen'daki iletişim merkezleri
Esslingen'deki iletişim merkezleri
Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)
Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)

Stadionstr. 4

Plochinger Str. 2

70771 Leinfelden-Echterdingen

73730 Esslingen

Telefon: 0800 / 45 55 500

Telefon: 0800 / 45 55 500
Jobcenter
Jobcenter

Gutenbergstr.17

Uhlandstr. 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

73734 Esslingen a. N.

Telefon: 0711 / 22 06 27 - 0

Telefon: 0711 / 90 654 - 0

Kirchheim'daki iletişim merkezleri
Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)
Steingaustr. 24
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 0800 / 45 55 500
Jobcenter
Steingaustr. 24
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 72 45 - 0
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Eğitim ve katılım (BuT)

Mesleki eğitim yardımı (BAB)

İşsizlik parası II, gelir desteği, sosyal yardım, ek çocuk
parası veya kira yardımı desteklerini alan ailelerin
çocukları ve gençleri eğitim ve katılım paketinden
faydalanma hakkına sahiptir. Bu maddi yardımlar
aracılığıyla tüm çocukların eğitim hayatı ile toplumsal
ve kültürel hayata katılabilmesi amaçlanır. Okul
gezileri, okul ihtiyaçları, okul taşıtları, özel eğitim
ihtiyaçları, öğle yemeği ile örneğin dernek üyeliği veya
müzik dersi için maddi yardım gibi sosyal ve kültürel
katılım için destekler mevcuttur. "Eğitim ve katılım
paketi" desteğine sizi finansal açıdan destekleyen ilgili
hizmet sağlayıcısı aracılığıyla başvuru yapılabilir. Bu
konuya ilişkin bilgileri kaymakamlık sayfalarında,
Eğitim ve Katılım başlığı altında bulabilirsiniz.

BAB, Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi) tarafından
resmi olarak onaylanmış bir meslek eğitimi süresince
ödenir. 18 yaşın üstünde olup eğitim alacak kişiler,
mesleki eğitimleri sırasında ebeveynleri ile birlikte
ikamet edemiyorlarsa ve eğitimleri için gereken
kaynağı başka bir şekilde sağlayamıyorlarsa BAB'den
faydalanabilir.
Eğitim alacak kişiler 18 yaşından genç ise ancak
aşağıdaki koşullar geçerliyse BAB'den faydalanabilir:
a) 		Eğitim görecekleri yere
     ebeveynlerinin evinden makul bir sürede
	     ulaşamıyorlarsa veya
b) 		evlilerse veya
c) 		bir çocukla birlikte yaşıyorlarsa veya
d) 		sosyal nedenlerden ötürü ebeveynlerinin
     evlerinde ikamet edemiyorlarsa.

Kreissozialamt
(Sosyal Yardım Bölge Dairesi) irtibat bilgileri
Landratsamt Esslingen (Esslingen Kaymakamlığı)
Kreissozialamt (Sosyal Yardım Bölge Dairesi)
Pulverwiesen 11
73728 Esslingen
Telefon: 0711 / 39 02 - 42 506
E-posta: kreissozialamt@LRA-ES.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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Federal Eğitim Teşvik Yasası (BAföG)

Diğer finansman olanakları

Okullarda ve yüksekokullarda eğitim görecek kişiler,
eğitimleri için BAföG olarak adlandırılan finansal
destekten faydalanabilirler.
Öğrenciler için BAföG: Koşullar

▪ 10. sınıf ve üzeri sınıflardaki öğrenciler
▪ Örneğin akşam liselerinde, üniversiteye hazırlık

kurumlarında, meslek okullarında ve akademilerde
eğitim görecek kişiler.

Almanların yanı sıra çok sayıda yabancı da BAföG'den
faydalanma hakkına sahiptir. Destek almak için hak
sahibi olan kişiler esas olarak Almanya'da kalma
ihtimali olan ve halihazırda toplumsal açıdan entegre
olmuş kişilerdir.
BAföG genellikle ailenin gelirinden bağımsız olarak
ödenir. Öğrenciler BAföG desteğini geri ödemesiz
olarak alırlar. Bu, herhangi bir geri ödeme yapmanız
gerekmediği anlamına gelir.

Çeşitli vakıfların sağladığı burslardan faydalanılabilir.
Ayrıca belirli kişiler, Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) (Yeniden İnşa Kredi Kurumu) üzerinden öğrenim
kredisine başvurabilirler. Bu konuda danışma merkez
lerine başvurmanız tavsiye edilir (bkz. bölüm 6).

Landratsamt Esslingen
(Esslingen Kaymakamlığı)
Amt für Ausbildungsförderung

Deutsche Akademische Austauschdienst'in (Alman
Akademik Değişim Servisi) web sitesinde eğitim
süresinde sağlanan burslara ilişkin bir veritabanı
mevcuttur.

(Eğitim Teşvik Dairesi)
Pulverwiesen 11
73728 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 / 39 02 - 0
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6. Genel danışmanlık

Beratungsstelle CHAI
(CHAI Danışma Merkezi), Kirchheim/Nürtingen

Jugendmigrationsdienst
(Göçmen Gençlik Hizmetleri) Esslingen

Hedef kitle

Hedef kitle

Hizmet, Kirchheim/Teck veya Nürtingen'de yaşayan
mültecilere yöneliktir.

Jugendmigrationsdienst (Göçmen Gençlik Hizmet
leri) tarafından sunulan hizmetler; 12-27 yaş
arasında olan göçmen kökenli kişilere (göçmenler/
yabancılar), özellikle de yeni göç etmiş ve artık okula
gitme zorunluluğu bulunmayan gençlere ve genç
yetişkinlere yöneliktir. Kinder- und Jugendplan des
Bundes (Federal Devletin Çocuk ve Gençlik Planı),
desteğin yasal dayanağıdır.

Hizmet
▪ Resmi dairelere ve diğer kuruluşlara eşlik etme
▪ Okulda ve anaokulunda destek
▪ İş, eğitim ve yeterlilik edinme desteği arayışı
▪ Başvuru belgelerinin oluşturulmasında yardım
▪ Boş zaman etkinliği ve iletişim olanakları arayışı
▪ Ev arayışı sırasında eşlik etme
▪ Almanca öğrenme konusunda destek
▪ Sosyal hukuk konularında yardım
▪ Sosyal danışmanlık için açık görüşme saatleri
Kirchheim'daki iletişim merkezleri
Mehrgenerationenhaus Linde (Linde Çok Nesilli Merkez)
Alleenstraße 90, 73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 48 10 930
Çalışma saatleri
Pazartesi: 9:00 - 12:00, 14:30 - 15:30

Hizmet
Danışmanlığı yürüten Internationaler Bund'un
(Uluslararası Federasyon) hizmeti; yeni göç etmiş
gençlere entegrasyonları süresince bireysel olarak
destek verilmesini, göçmen kökenli olan ve bir kriz
durumunda bulunan tüm gençlere danışmanlık
sunulmasını, ebeveynlere çocuklarının okulu ve
devam niteliğindeki eğitimleriyle ilgili danışmanlık
verilmesini, yerli gençlerle birlikte düzenlenen grup
hizmetlerini ve entegrasyon için yerel ağlarda
çalışmayı kapsar.

Salı: 13:00 - 16:00, Çarşamba: 9:00 - 12:00
Perşembe: 15:00 - 18:00, Cuma: 9:00 - 12:00

Güncel görüşme randevuları için lütfen şuradan telefonla veya
e-posta üzerinden iletişime geçin:

Nürtingen'deki iletişim merkezleri
Jugendhaus am Bahnhof (1. kat, Jugendagentur üstü)

Internationaler Bund (Uluslararası Federasyon)

Bahnhofstr. 13, 72622 Nürtingen

Jugendmigrationsdienst (Göçmen Gençlik Hizmetleri) Esslingen

Telefon: 0172 / 78 99 721

Maillestraße 4

Çalışma saatleri

73728 Esslingen a. N.

Perşembe 14:00 - 17:00, Cuma günleri randevu üzerine

Telefon: 0711 / 35 24 92, E-posta: JMD-Esslingen@ib.de
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Jugendmigrationsdienst
(Göçmen Gençlik Hizmetleri) Nürtingen/Kirchheim

Nürtingen'deki iletişim merkezleri
Büro Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
(Özel Gençlik, Eğitim ve Göçmenlik Hizmetleri Dairesi)

Hedef kitle

Kirchheimer Straße 60

26 yaş ve altındaki göçmen kökenli gençler.

72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 21 75 10
Danışma saatleri

Hizmet

Telefonla alınan randevuya göre

Nürtingen'deki Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
der Bruderhaus Diakonie (Bruderhaus Diakonie Özel
Gençlik, Eğitim ve Göçmenlik Hizmetleri); Kirchheim/
Nürtingen/Wendlingen ve çevresindeki (eski Nürtin
gen) göçmen kökenli olan ve olmayan gençleri okul, iş
ve sosyal yaşamdaki fırsatlarını iyileştirme ve toplum
da bir yer edinme bakımından destekler.

Beratung Jugendagentur Nürtingen
(Nürtingen Gençlik Merkezi Danışmanlık Hizmeti)
Bahnhofstraße 13
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 21 18 25
Danışma saatleri:
Pazartesi 13:00 - 17:00

Kirchheim'daki iletişim merkezleri
Beratungsstelle Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge
(Mülteciler İçin Toplu Konaklama Danışmanlık Merkezi)
Charlottenstraße 73
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 92 05 816
Danışma saatleri: Pazartesi 14:00 - 15:45, Çarşamba 14:00 - 17:00
Kirchheimer Rathaus (Kirchheim Belediyesi)
Markstraße 14
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 50 23 49
Danışma saatleri: Pazartesi 16:00 - 18:00
Beratung Jugendagentur Kirchheim
(Kirchheim Gençlik Merkezi Danışmanlık Hizmeti)
Alleenstraße 90
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 07021 / 73 53 90

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Danışma saatleri, Cuma 13:00 - 15:00

Link zur taratın
Website
kodunu
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Jugend Stärken im Quartier
(Bölgedeki Gençleri Güçlendirme Programı)
Hedef kitle
Okuldan işe geçiş sürecindeki sosyal dezavantajların
ve bireysel anlamda görülen zararların üstesinden
gelinmesi amacıyla 12-26 yaş arasındaki gençler.

“jugend-staerken@LRA-ES.de” adresinden daha
fazla bilgi edinebilirsiniz.
İlgilenmeniz halinde lütfen e-posta veya telefon
aracılığıyla bölgenizdeki proje ortaklarıyla iletişime
geçin.

Kreisjugendring Esslingen
(Esslingen Bölge Gençlik Dairesi)
Bahnhofstraße 19

Hizmet

73240 Wendlingen

Jugend Stärken durch Jugendsozialarbeit (JustJU)
(Gençliğin Sosyal Hizmet ile Güçlendirilmesi
Programı), 30.06.2022 tarihine kadar olan ikinci
finansman sağlama döneminde üç farklı yerde sunu
lur. Esslingen'deki Stiftung Jugendhilfe aktiv
derneği, Käthe-Kollwitz-Schule'deki okul sosyal
hizmet görevlileriyle iş birliği halindedir ve bu yakın
iş birliğini ilk defa deneyimlemektedir. Kreisjugend
ring Esslingen e. V. (Esslingen Bölge Gençlik
Dairesi), Altbach-Plochingen-Reichenbach bölgesin
de uzun yıllar boyunca edindiği deneyimleri Altbach
ve Reichenbach belediyelerine aktarmaktadır.
Nürtingen'deki Bruderhausdiakonie derneği,
JUSTIQ projesi kapsamında güneydoğu bölgesinde
kırsal alanların gelişmesiyle birlikte ilk deneyimlerini
edinmektedir. Genç sosyal hizmet görevlileri farklı
yerlerde mikro-proje olarak adlandırılan projeleri
gerçekleştirirler. Bu projeler, katılımcılarla birlikte en
yakın çevrede (küçük evren/bölge) bölgeye katma
değer sağlama hedefiyle yürütülür. Bu sırada genç
sosyal hizmet görevlileri katılımcılarla (çoğunlukla) ilk
kez iletişim kurarlar ve gençlerle bir ilişki geliştirmeye
çalışırlar. Arada sırada bu durum, kolay erişilebilen bir
danışmanlık hizmetine dönüşebilir. Birçok durumda
danışmanlık hizmeti, yoğun bir bireysel danışmanlık
ile tamamlanır ve gençler bireysel bir bakış açısı
geliştirebilir.
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Proje koordinasyonu telefonu:
07024 / 46 60 - 29
Stiftung Jugendhilfe aktiv
(Gençler için Yardım Vakfı)
Theodor-Rothschild-Haus-Esslingen
Mülbergstraße 146
73728 Esslingen
Telefon: 0711 / 93 78 03 - 420
BruderhausDiakonie
Fachdienst Jugend, Bildung, Migration
(Özel Gençlik, Eğitim ve Göçmenlik Hizmetleri)
Kirchheimer Straße 60
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 21 75 - 115

Sponsor:

Okuldan iş hayatına geçiş
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Welcome Service Region Stuttgart

Forum Esslingen –
Zentrum für Bürgerengagement (Sivil Katılım Merkezi)

Esslingen'e ve Esslingen ilçesine hoş geldiniz
Welcome to Esslingen and the Esslingen district

Initiativbüro B2
Schelztorstraße 38
73728 Esslingen am Neckar

Hedef kitle
Welcome Service Region Stuttgart (WSRS), Esslingen
ilçesinde yaşamak ve çalışmak isteyen veya kısa
süre önce Esslingen ilçesine taşınmış olup desteğe
ihtiyaç duyan uluslararası nitelikli iş gücüne,
ailelerine ve öğrencilere ücretsiz görüşme imkanı
sunar.

İş başvurusu koçluğu
Lütfen kaydolun
E-posta: welcome@region-stuttgart.de
Telefon: 0711 / 22 825 - 874
Lütfen yanınızda başvuru belgelerinizi getirin.

Açık görüşme saati

Hizmet

Randevu gerekli değildir.

WSRS danışmanları Almanca ve İngilizce dillerinde
görüşme yapar. İhtiyaç halinde diğer dillerde görüşme
talep edilebilir. Danışmanlar; Esslingen ilçesine geliş,
Esslingen'de yaşama ve çalışma konularındaki tüm
soruları yanıtlar ve duruma göre Agentur für Arbeit
(İstihdam Dairesi), denklik işlemleri merkezleri ya da
odalar gibi özel kuruluşlara yönlendirir. Bu durumlar
için; Almanca öğrenmek, iş arayışı, yurt dışında alınan
eğitim ve mesleki yeterlilik belgelerinin denklik
işlemleri, oturum, eğitim, burs ve barınma konuları
örnek verilebilir.
Hizmet; Esslingen belediyesi, Esslingen ilçesi ve
Esslingen ilçesindeki Bündnis Fachkräftesicherung
(Nitelikli İş Gücünü Güvence Altına Alma Birliği) iş birliği
ile sağlanmaktadır.

Güncel görüşme saati randevuları:
www.welcome.region-stuttgart.de

İletişim
www.welcome.region-stuttgart.de
E-posta: welcome@region-stuttgart.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zur taratın
Website
kodunu
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7. Denklik işlemleri için danışmanlık

Yurt dışında edinilen mesleki yeterliliklerinin
denklik işlemleri için danışma merkezi
Hedef kitle
Yurt dışında mesleki yeterlilik belgesi almış veya
mesleki yeterlilik edinmiş kişiler.
Hizmet
▪ "Yurt dışında alınan diplomaların denklik işlemleri"
konusunda bilgilendirme
▪ Denklik işlemleri sürecinde destek (sorumlu
denklik merkezlerinin araştırılması,
   belgelerin hazırlanması konusunda yardım, ihtiyaç
halinde denklik işlemleri sürecinde diğer destekler)
▪ Jobcenter Esslingen'de denklik işlemleri için
danışmanlık sunulmaktadır.
   Telefon üzerinden randevu almak için
telefon numarası: 0711 / 21 06 117, görüşme
saatleri için:
   Pazartesi: 10:00 - 12:00 ve 14:00 - 16:00
   Salı: 10:00 - 12:00
   Çarşamba: 9:00 - 12:00 ve 14:00 - 16:00
   Perşembe: 14:00 - 18:00
Danışmanlık Almanca ve İngilizce olarak sunulabilir.
Diğer diller için lütfen size bir tercümanın eşlik etmesini
sağlayın.

AWO-Kreisverband Stuttgart
(Stuttgart Çalışanlar için Yardım Derneği)
Olgastraße 63, 70182 Stuttgart
Sponsor:

Telefon: 0711 / 21 06 117
E-posta: anerkennung@awo-stuttgart.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zur taratın
Website
kodunu
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Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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8. Eğitim/mesleki oryantasyon
  danışmanlığı

GO!ES-Jugendbüros und WorKmobil
Hedef kitle
Okuldan iş hayatına geçişte zorluk yaşayan gençler.
Hizmet
GO!ES-Jugendbüros und WorKmobil, zor durumda
olan ve eğitim sürecine, iş teşviki tedbirlerine,
özellikle eğitim ve iş hayatına geri dönmek isteyen
veya sosyal güvence altına alınması gereken
gençlere yardımcı olmayı hedefler. Gençlerle birlikte
bireysel çözümler üzerine çalışılır.
GO!ES-Jugendbüros und WorKmobil; erişilebilir ve
proaktif bir şekilde, yargıda bulunmadan çalışır.
Gençlere mesleki oryantasyon, başvuru formlarının
doldurulması ve resmi makamlarla görüşme, ailevi
sorunlar ve geleceğe yönelik beklenti ve motivasyon
eksikliği konularında destek verilir.
İletişim
GO!ES-Jugendbüros; Esslingen, Leinfelden-Echter
dingen, Ostfildern, Nürtingen ve Kirchheim'da
bulunur. İletişim, münferit gençlik merkezleri
üzerinden gerçekleştirilir. Çalışma saatlerine ilişkin
bilgileri www.jugend-goes.de adresinden bulabilirsiniz

GO!ES koordinasyon merkezi
Sponsor:

Telefon: 0711 / 39 02 43 278
E-posta: goes@LRA-ES.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zur taratın
Website
kodunu
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Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Agentur für Arbeit'ın (İstihdam Dairesi)
sunduğu mesleki danışmanlık
Esslingen

Hedef kitle

Hedef kitle
Eğitim veya işe alım konusunda bilgi almak isteyen
kişiler.
Hizmet
Danışmanlar nitelikli meslekler ve eğitim programla
rı hakkında bilgi verir. Bir gencin ikili eğitim yönünde
karar vermiş olması halinde mesleki danışmanlar bu
kararın gerçekleştirilmesi konusunda destek olurlar.
Eğitim sırasında zorluklarla karşılaşılması durumunda
ör. destekleyici özel dersler gibi yardımlar sunulabilir.
Olası destek ihtiyaçları danışmanlık görüşmelerinde
gündeme getirilir.
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"Profil Eşleştirme" potansiyel analizi
Stuttgart

Eğitim görmek isteyen mülteciler.
Hizmet
Stuttgart-Weilimdorf'da bulunan Stuttgart Bölgesi
Zanaatkârlar Odası'nın Eğitim Akademisi kapsamın
daki "atölyeler" dahilinde iş piyasasına erişimi olup
iltica başvurusunda bulunanlar ve sınır dışı edilme
statüsü geçici olarak askıya alınmış kişiler için pratiğe
yönelik bir yeterlilik analizi olan "profil eşleştirme"
çalışması yapılmaktadır. Burada katılımcılar zanaat
becerilerini test eder ve mesleki uygunlukları
bakımından test edilirler.
Yeterlilik profili ve HWK katılım sertifikası ile belgelendi
rilen bu deneyimler katılımcılara aşağıdaki konularda
yardımcı olur:
▪ Meslek alanlarını ve meslek tanımlarını tanımak ve
iş hayatına ilişkin bilgi edinmek,
▪ Kendi becerilerini ve güçlü yanlarını tanıyıp
geleceğe yönelik beklentiler geliştirmek ve
▪ Staj yapmak, eğitim görmek veya işe girmek.

Agentur für Arbeit'ın (İstihdam Dairesi)

Handwerkskammer Stuttgart

sunduğu mesleki danışmanlık

(Stuttgart Zanaatkârlar Odası)

Plochinger Str. 2

Heilbronner Straße 43

73730 Esslingen am Neckar

70191 Stuttgart

Telefon: 0800 / 45 55 500

Telefon: 0711 / 16 57 - 351

E-posta: Esslingen.U25@arbeitsagentur.de

E-posta: info@hwk-stuttgart.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Link zurtaratın
Website
kodunu

Link zur taratın
Website
kodunu

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
(Esslingen-Nürtingen Ticaret ve Sanayi Odası)
Esslingen

ISAA
(İş ve Eğitim İçin Entegrasyon Merkezi)
Jobcenter Esslingen

Hedef kitle

Hedef kitle

Eğitim kuruluşu arayışında olan gençler.

ISAA, mültecilik statülerinin onaylanmasının ardından
işsizlik parası 2 için başvuruda bulunmak isteyenlerin
ilk başvuracağı yerdir.

Hizmet
▪ Eğitim kuruluşu arayışında olanlar için danışmanlık
▪ Başvuru belgelerinin gözden geçirilmesi
▪ Eğitim kuruluşu arayışından eğitim görülecek yer
ile yapılan sözleşme sürecine kadar destek verilmesi

Hizmet
▪ Dil öğrenimi desteği için aracılık
▪ Çalışma olanakları için erken dönemde danışmanlık
▪ İş hayatına entegrasyon için destek (yeterlilikler)
▪ İş hayatı için aracılık

IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
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(Esslingen-Nürtingen Ticaret ve Sanayi Odası)

İş ve Eğitim İçin Entegrasyon Merkezi

Okuldan işe geçiş sürecinden sorumlu ekip

Uhlandstraße 1

Fabrikstraße 1

73734 Esslingen

73728 Esslingen a. N.

Telefon: 0711 / 90 65 4 - 0

Telefon: 0711 / 39 00 78 349

E-posta: jobcenter-esslingen.integrationsstelle@

E-posta: azubigesucht.es@stuttgart.ihk.de

jobcenter-ge.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Link zurtaratın
Website
kodunu

Link zur taratın
Website
kodunu

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Jobcafé JET
Kirchheim

KAUSA-Erstberatungsstelle
(KAUSA Birincil Danışma Merkezi)
Stuttgart

Hedef kitle
Hizmet, mültecilik geçmişi olan kişilere yöneliktir
Hizmet
Burada her hafta başvuru, eğitim, staj ve meslek
konularında bilgi, danışmanlık ve destek alabilirsiniz.
Chai danışmanlık merkezinin çalışanlarından ve
gönüllülerden oluşan deneyimli bir ekip iş arayışı,
başvuru belgelerinin hazırlanması ve mülakat
hazırlıkları için yardımcı olur.
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Hedef kitle
▪ Göçmen kökenli gençler ve genç yetişkinler
▪ Göçmen kökenli ebeveynler
▪ Genç mülteciler
Hizmet
▪G
 öçmen kökenli gençler için okuldan iş hayatına
geçiş sürecinde danışmanlık, geçiş sürecinde
hedefe yönelik destek sunmak için eğitim kuruluşları
veya rehberlik sunan yapılar ve merkezler için
aracılık.
▪ Göçmen kökenli ebeveynler için Almanya ve
özellikle de Baden-Württemberg'deki eğitim ve
öğretim sistemi konusunda danışmanlık.
▪ Genç mültecilere ikili eğitim ve ön yeterlilik önlemleri
konularında danışmanlık

Café "Eckpunkt"

IHK Region Stuttgart

Diakonische Bezirksstelle

(Stuttgart Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası)

Hindenburgstraße 4 (Diakonie mağazası arkası)

KAUSA Servicestelle Region Stuttgart

73230 Kirchheim unter Teck

(Stuttgart Bölgesi KAUSA Hizmet Merkezi)

E-posta: jet@fjbm-bruderhausdiakonie.de

Jägerstraße 30

Çalışma saatleri

70174 Stuttgart

Perşembe, 15:00 - 18:00

Telefon: 0711 / 20 05 - 11 14

Cuma, 10:00 - 13:00

E-posta: kausa@stuttgart.ihk.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Link zurtaratın
Website
kodunu

Link zur taratın
Website
kodunu

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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İlgili kişi
Esslingen

Leuchtturm
Esslingen

Hedef kitle

Hedef kitle

Ülkede kalma ihtimali olan ve düşük seviyede desteğe
ihtiyacı olan genç mülteciler

Almanya'da mülteci olarak bulunan, okulda büyük
sorunlar yaşayan veya eğitim alanında ve iş
piyasasında kendisine çok zor yer bulabilecek olan
12-25 yaş arasındaki gençler.

Hizmet
"Integration durch Ausbildung – Perspektiven für
Flüchtlinge" (Eğitim yoluyla entegrasyon - mülteciler
için olanaklar) projesinde ilçe, iş geliştirme kapsa
mında IHK Region Stuttgart (Stuttgart Bölgesi
Ticaret ve Sanayi Odası) ile birlikte danışmanlık
hizmeti sunar. Burada sunulan hizmetler; danışmanlık
görüşmeleri, yeterlilik analizleri, staj konusunda en
uygun şekilde aracılık, giriş seviyesi yeterliliği edinimi
ve eğitimdir.

Hizmet
Gönüllü rehberler, çocukları ve gençleri aşağıdaki
alanlarda destekler:
▪ Almanca öğrenme
▪ Yeni yaşam ortamına entegrasyon
▪ Bireysel öğrenme desteği
▪ Öğrenme stratejilerinin aktarılması
▪ Başvuru belgelerinin hazırlanması
▪ Staj veya eğitim yerinin aranması
▪ Eğitim desteği

IHK Bezirkskammer Esslingen-Nürtingen
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(Esslingen-Nürtingen Ticaret ve Sanayi Odası)

BBQ Esslingen

Fabrikstraße 1

Martinstraße 42-44

73728 Esslingen a. N.

73728 Esslingen a. N.

Telefon: 0711 / 39 00 78 334

Telefon: 0711 / 31 05 74 - 24

E-posta: monika.brucklacher@stuttgart.ihk.de

E-posta: haegele.kathrin@biwe-bbq.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Link zurtaratın
Website
kodunu

Link zur taratın
Website
kodunu

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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e

Tempo pro Ausbildung PLUS
Hedef kitle
Türk veya Kürt kökenli ebeveynler ve bu ailelerin
7. sınıf ve ileri sınıflardaki çocukları.

Initiative VerA
"Eğitimin yarıda bırakılmasını önleme, SES eğitim
rehberleri ile meslek eğitimi sürecindeki gençlerin
güçlendirilmesi"
Hedef kitle

Hizmet
▪ Gençler için danışmanlık
- Okul
- Katılım
- Okuldan işe geçiş
- İleri eğitim
▪ Öğrenim danışmanlığı
▪ Yetişkinler için danışmanlık
- İleri eğitim
- Eğitim
▪ Yurt dışında alınan diplomaların denklik işlemleri
TEMPO Büro
Hayal Ayık, Şefika Kozan
Herzog-Philipp-Platz 1
73760 Ostfildern
Telefon: 0711 / 34 81 265
E-posta: tempo@kiju-ostfildern.de
Hayal Ayık

VerA; mesleki eğitim veya iş hayatına hazırlık
sürecinde eğitim alanı ve dil konusunda problemleri
olan veya kişisel sorunlar yaşayan gençlere yöneliktir.
Hizmet
VerA, Senior Experten Service (SES) tarafından
mesleki eğitim veya meslek hayatına hazırlık
sürecinde zorluklarla karşılaşan kişilere sunulan
ücretsiz bir hizmettir. SES, istek üzerine eğitim
görecek kişilere bireysel destek vermeleri için
hayat/meslek bakımından deneyimli kıdemli
uzmanlar görevlendirir. Bu destekler kişisel
zorluklar, derslerdeki yetersizlik, sosyal problemler
veya işlevsel problemler konusunda olabilir.
Gençlerin eğitimlerini devam ettirmesini ve
tamamlamasını sağlamak hedef alınmaktadır.
VerA'nın sunduğu hizmetlere VerA web sitesi
www.vera.ses-bonn.de üzerinden başvurulabilir.

Alleenstraße 90 (Mehrgenerationenhaus Linde)
73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: 0152 / 37 65 24 35
E-posta: hayal-ayik@tempo-plus.de
Fatih Doğrul
Wilhelmstraße 26 (Jugendzentrum Plochingen)
73207 Plochingen
Telefon: 07153 / 99 37 856 veya 0177 / 67 05 356
E-posta: fatih-dogrul@tempo-plus.de
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Senior Experten Service (SES)
Initiative VerA
Buschstraße 2, 53113 Bonn
Telefon: 0228 / 26 090  40
Eposta: vera@sesbonn.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

www.vera.sesbonn.de

Link zurtaratın
Website
kodunu

www.sesbonn.de

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Fokus Ausbildung – Geleceğe hazır
Hedef kitle

Proje, diğerlerinin yanı sıra aşağıdakileri sunar:

Halihazırda mesleğe yönelmiş ancak eğitim piyasasına
erişimi zor olan, dezavantajlı gençler. Başvuran
kişilerin B2 seviyesinde Almanca bilgisini kanıtlaya
bilmesi, oturma ve çalışma iznine sahip olması gerekir.

▪ başvuruda bulunan ve eğitim arayışında olan kişiler
için ilgili küçük ve mikro ölçekli işletmelerde
ücretsiz eğitimler

Hizmet
Berufliche Ausbildungszentrum (BAZ) Esslingen
(Esslingen Mesleki Eğitim Merkezi), JOBSTARTER
plus projesi olan "Fokus Ausbildung – Geleceğe
hazır" ile Esslingen ilçesindeki küçük ve mikro
ölçekli işletmelerin (KKU) ikili eğitime katılım
göstermelerini sağlar ve bu işletmeleri eşleştirme
sürecinde destekler. Ayrıca proje kapsamında
dezavantajlı gençlere, iş birliği içerisinde olduğumuz
küçük ve mikro ölçekli işletmelerde eğitim görmek
üzere yaptıkları başvurularda profesyonel hazırlık
sağlanarak ve eşlik edilerek destek olunur. Proje
ekibi, odalar ve Agentur für Arbeit (İstihdam Dairesi)
ile yakın bir iş birliği içerisindedir.

▪ başvuru belgeleri, mülakatlar ve işe alım sınavları
için düzenli rehberlik hizmeti
▪ işletmelerdeki eğitimlere hazırlık, ihtiyaç halinde
küçük ve mikro ölçekli işletmelerdeki eğitimler
süresince destek
▪ hızlı eğitim yeri ayarlama projemiz çerçevesinde
küçük ve mikro ölçekli işletmelerin temsilcileriyle
bir veya birden fazla mülakat imkanı
▪ eğitime başarılı bir giriş yapılması amacıyla eğitim
alan kişiler için başlangıç seminerleri

Berufliches Ausbildungszentrum (BAZ) Esslingen
(Esslingen Mesleki Eğitim Merkezi)
Urbanstraße 28
73728 Esslingen a. N.
Telefon: 0711 / 93 18 54 - 469 veya - 449
E-posta: julia.warger@baz-esslingen.com
veya: crinamaria.petersen@baz-esslingen.com
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zur taratın
Website
kodunu
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Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Eğitim danışmanlığı
Teminat fonları
Yüksekokul, Stuttgart

Studienberatung Hochschule Esslingen
(Esslingen Yüksekokul Eğitim Danışmanlığı)
Hedef kitle

Hedef kitle
30 yaşın altındaki göçmen kökenli
gençler ve genç yetişkinler

Hizmet, yurt dışından gelen ve eğitim almak isteyen
kişilere yöneliktir.
Hizmet

Hizmet
▪ Yurt dışında alınan diplomaların denklik işlemleriyle
ilgili danışmanlık
▪ Ortaöğretim ve yüksekokul mezuniyeti ile diploma
lara ilişkin danışmanlık
▪ Eğitim ve Bafög başvuruları ile üniversiteye hazırlık
kurumları seçiminde destek
▪ Yüksekokulda eğitim görme hakkı elde etmek için
özel eğitim kaydı
▪ Yüksekokul garanti fonu uyarınca (Otto Benecke
Stiftung e.V.) (Otto Benecke Derneği) 30 yaşın
altındaki kişilerin destek alması için izin ve onay
verilmesi, burs alan kişilerin eğitimlerinin planlanması

Merkezi eğitim danışmanlığı kapsamında özellikle
de kendisi veya ailesi göçmen kökenli kişiler için
bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık sunulur.
Eğitiminizle ilgili desteğin yanı sıra örneğin finansman,
barınma gibi gündelik sorular konusunda da yardım
alabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti ücretsizdir ve
dilerseniz anonim olarak da gerçekleştirilebilir.
Danışmanlık hizmetini İngilizce dilinde de sunmaktan
memnuniyet duyarız.

Hochschule Esslingen
(Esslingen Yüksekokulu)
Zentrale Studienberatung
(Merkezi Eğitim Danışmanlığı Ofisi)
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InVia

Kanalstr. 33

Olgastraße 62

73728 Esslingen a. N.

70182 Stuttgart

Telefon: 0711 / 397 - 32 12

Telefon: 0711 / 24 89 31 - 21

E-posta: zentralestudienberatung@hs-esslingen.de

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR

Link zurtaratın
Website
kodunu

Link zur taratın
Websitve
kodunu

Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Yüksekokul eğitim danışmanlığı
Nürtingen-Geislingen
Hedef kitle
Hizmet, yurt dışından gelen ve eğitim almak isteyen
kişilere yöneliktir.
Hizmet
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen'in (Nürtingen-Geislingen İktisat ve Çevre
Yüksekokulu) Uluslararası İlişkiler Ofisi, eğitim
konusunda danışmanlık ve destek sunar.

Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
(İktisat ve Çevre Yüksekokulu)
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Uhlandstr. 3
72622 Nürtingen
Telefon: 07022 / 71 94 021
E-posta: lydia.rambold@hfwu.de
Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için QR
Link zurtaratın
Website
kodunu
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Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş

59

Bilgi içeren malzemeler ve bağlantılar

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
(Federal Göçmenler ve Mülteciler Dairesi)
Burada Almanya'ya gelişinizle ilgili ayrıntılı bilgi
bulabilirsiniz.

Almanya'da denklik işlemleri
Federal Hükümet bilgi portalı
Yurt dışında mesleki yeterlilik almış kişiler, "Almanya'da
denklik" web sitesinde mesleklerini Almanya'da icra
etmek için resmi bir "denklik kararına" ihtiyaçları olup

www.bamf.de

olmadığını öğrenebilirler.
www.anerkennung-in-deutschland.de

Bundesagentur für Arbeit (BA)
(Federal İstihdam Bürosu)
Burada da iş ve eğitime ilişkin çok sayıda bilgi
bulabilirsiniz.

Anabin: Yurt dışında edinilmiş mesleki
yeterlilikler için bilgi portalı
Bu veritabanı, yurt dışında alınan eğitim sertifika

www.arbeitsagentur.de

larının değerlendirilmesine ilişkin bilgi sunar ve resmi
makamlar, işverenler ile bireylere yurt dışında edinilen
bir mesleki yeterliliğin Alman eğitim sisteminde sınıf

Ankommen uygulaması
Uzun ve zorlu bir yolculuğu ardınızda bıraktınız. Ama
artık Almanya'ya ulaştınız. Ulaşmak, Almancada çok

landırılması konusunda destek olur.
www.anabin.kmk.org/anabin.html

daha fazla anlam taşır: Toplumun bir parçası olmak
ve katılım sağlamak. Bu uygulama, size bu konuda
yardımcı olacaktır.

Çevrimiçi göçmenlik danışmanlığı
Bilgi ve danışmanlık – Çevrimiçi, mobil, bölgesel

www.ankommenapp.de

Ebeveynler için danışmanlık: Almanya'da eğitim
Ebeveynler burada, Almanya'da ikili eğitim fırsatları ve
olanakları hakkındaki bilgileri bulabilirler. Çocuğunuzun
meslek seçiminde ne şekilde destek olabileceğinizi ve
ebeveynler olarak sizin nereden danışmanlık ve yardım
alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

https://www.mbeon.de/home

Eğitim navigatörü
Devletin sunduğu eğitim navigatörü, Baden-
Württemberg'deki eğitim programları ve eğitim
yeterlilikleri hakkında kapsamlı bilgi sunar.
https://www.bildungsnavi-bw.de

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Elternrat
geber_deutsch.pdf
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Okuldan iş hayatına geçiş

Okuldan iş hayatına geçiş
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Bu seride daha önce yayınlananlar:
"Esslingen ilçesinde güzel bir başlangıç"
Bu broşür, göçmen kökenli ebeveynlere sunulan
çeşitli danışmanlık ve destek hizmetleri konusunda
bilgi sunar.

Bu konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmek için
Link
Website
QRzur
kodunu
taratın

Elinizdeki bu broşür, verilen bilgilerin eksiksiz veya
güncel olduğuna dair bir garanti vermez.
Broşüre dahil edilmesi gereken farklı hizmetler
konusunda fikriniz veya bir sorunuz mu var?
Lütfen bizimle iletişime geçin: integration@lra-es.de

Yayınevi
Landratsamt Esslingen (Esslingen Kaymakamlığı)
Sosyal İşler Daire Başkanlığı
SG 302 Göç ve entegrasyon
Pulverwiesen 11
73726 Esslingen am Neckar
Telefon: 0711 - 39 020
Resimler: Sarah von der Heide
Dizgi ve mizanpaj: Ralph Schuster
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