Bu program size okul hayatından meslek
hayatına geçişte genel bir bakış sunmaktadır.
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İş Acentası‘nın „Berufswahl begleiten“ (meslek
seçiminde refakat) broşürü de faydalıdır.
Bunu online indirebilir veya acentanızdan
alabilirsiniz.

Meslek seçimi konusunda ve de durumu belirleme, karar

Dithmarschen Eğitim Portalı

verme, başvurma adımlarına ilişkin diğer bilgileri Bildungs-

Proje S.Ü.D.

portal (Eğitim Portalı) (bildungsportal-dithmarschen.de)

ssosyal alana yönelik geçiş yönetimi

„Übergänge“ (Geçişler) başlığı altında veya planet-beruf.de

Dithmarschen Eyalet İlçesi

sayfasında bulabilirsiniz.
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Merkezi Sosyal Hizmet ve Sağlık Hizmetleri

Meslek danışmanlığından bir randevu alın:
Telefon: 01801 - 555 111

*

online: www.arbeitsagentur.de
„Vatandaşlar“ -> „okul ile meslek arasında“ -> „Danışmanlık“

Şahsen: Heide, Meldorf ve Brunsbüttel İş Acentası giriş
alanında.

NOTLAR:
5
1

görevlilileri de başvuru üzerine iyi bir başvuru dosyasının

Acentası‘nın interaktif bir araştırma programıdır.
Çocuğunuzun kendi güçlü yanlarını ve de ilgi alanlarını

nasıl olması gerektiği konusunda bilgi vermekteler.

keşfetmesinde yardımcı olmakta ve uygun meslekler

IHK:

2

HWK: Jens Kardel

meslek seçimi konusunda bilgiler sunmaktadır. Bu-

Tel.:

rada eğitim yerlerine veya yüksek eğitim imkanlarına
6

Rungholtstr. 1

*
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07:30 – 18:00 Uhr

Cu.:

07:30 – 12:30 Uhr
Sabit telefon fiyatı 3,9 Cent/dk.
* Cep
telefonu fiyatı en fazla 42 Cent/dk.

Dithmarschen Staj Ağı
btz-Heide
Stiftstr. 83, 25746 Heide
Sabine Johannsen
Tel.:
0481 - 856 619
E-mail: s.johannsen@btz-heide.de

Bizi internette ziyaret edin:

planet-berufe.de sayfasında „Schüler“ (öğrenci)

bildungsportal-dithmarschen.de

başlığı altında çocuğunuzun başvuru görüşmesine

facebook.com/BildungsportalDithmarschen

hazırlanmasında yardımcı olan bir başvuru alıştırması

praktikum-dithmarschen.de

Başkaca ipuçlarını Dithmarschen Eğitim Portalı:
„Geçişler“ -> ,,Başlangıç sorunları“

Pa. - Ça.: 07:30 – 16:00 Uhr
Per.:

EBEVEYNLER IÇIN OKUL
HAYATINDAN MESLEK HAYATINA
GEÇIŞE ILIŞKIN PROGRAM

bulunmaktadır.

E-Mail: Heide.111-BIZ@arbeitsagentur.de
Açılış saatleri:

Ricarda Röleke
Tel.:
0481 - 971 465
E-mail: ricarda.roeleke@dithmarschen.de

0461 - 866 186

E-mail: j.kardel@hwk-flensburg.de

yönelik bilgi edinebilirsiniz. Yakınınızdaki BIZ‘i Heide İş

Telefon: 01801 - 555 111

04841 - 801 014

E-mail: hoppe@flensburg.ihk.de

Berufsinformationzentrum (BIZ) (Meslek Bilgi Merkezi)

Acentası‘nda bulabilirsiniz.

Silvana Hoppe
Tel.:

hakkında bilgi vermektedir.

Melanie B. Queitsch
Tel.:
0481 - 971 309
E-mail: melanie.queitsch@dithmarschen.de

BIZ‘de veya planet-beruf.de üzerinden başvuru dosyanızı
güncelleştirebilirsiniz. Meslek Danışmanlığı, IHK ve HWK

BERUFE-Universum (meslekler evreni), İş

Stettiner Str. 30, 25746 Heide

başlığı altında bulabilirsiniz.
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Eğitim başlangıcında dikkat edilmesi gereken hususları
Dithmarschen Eğitim Portalı:
„geçişler“ -> „Eğitim başlangıcı“

başlığı altında açıklanmıştır.
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EBEVEYNLER IÇIN OKUL HAYATINDAN MESLEK
HAYATINA GEÇIŞE ILIŞKIN PROGRAM

DURUMU BELIRLEME
KARAR VERME

BAŞVURU
VORLETZTES SCHULJAHR

Ağustos / Eylül

SOMMERFERIEN

Şubat

Ağustos / Eylül

Temmuz

Banka, sigorta ve bazı
büyük şirketlerde başvuru
başlangıcı
ÖNEMLİ: Erken başvurun, çoğu
işyerlerinde sonbahara kadar işe alma
işlemi tamamlanmıştır.

Büyük şirketler ve bazı
okullar için başvuru
başlangıcı.

Okul eğitimleri
için başvuru
başlangıcı

Küçük ve orta
ölçekli işletmeler
için başvuru
başlangıcı

Başvuru başlangıcı orta
düzey hizmet eğitimi

LETZTES SCHULJAHR

Ağustos / Eylül

Şubat

Devam edilecek
okul için son
kayıt tarihi 28.02.

Eğitim ve okul
başlangıcı

ÖNEMLİ: Son başvuru tarihi
okul tatilinden önce!

Ağustos / Eylül

Ebeveyn, arkadaş ve
tanıdıklarla konuşun

İlgi alanlarını ve güçlü
yanları araştırın.
Çocuğunuzu BERUFE-Universum‘a 1
gitmesi için teşvik edin ve sonucunu
birlikte görüşün.
Enteresan mesleklerin
bir listesini hazırlayın ve
bilgi edinin.
Çocuğunuz ile BIZ‘e 2
gidin. Birlikte faydalı
internet sayfalarını ziyaret
edin 3 .

Şubat

Aile toplantılarına ve
bilgilendirme toplantılarına
katılın.

Meslek seçiminde
stajlar faydalıdır.
Staj, kendi güçlü yanlarına
ve ilgi alanlarına uygun
olmalıdır.

Arzu edilen mesleği
ve alternatifleri
belirleyin.

Meslek danışmanlığında
randevu.
Çocuğunuz ile birlikte
görüşmeye hazırlanın ve
görüşmeye çocuğunuzla
birlikte gidin 4 .

Önemli tarih

Ağustos / Eylül

Temmuz
Başvuru evraklarını
hazırlayın.
Başvuru dosyasının neler içermesi
gerektiği 5 konusunda bilgi edinin.
Başvuruları düzeltme
teklifinde bulunun.
Eğitim veren
işletmelerin/okulların
adresini temin edin

İlk başvuruları
gönderin.

Test ve başvuru
görüşmelerine Yardım teklif edin:
hazırlanın
Başvuru görüşmesine
birlikte hazırlanın.
Çocuğunuza planet.de‘de
başvuru görüşmelerine 6 nasıl
hazırlanabileceğini gösterin.
Gönüllü bir staj
daha?

Çocuğunuza nerede iş ilanları
bulabileceğini gösterin. Kişisel
ilişkilerden de faydalanın.
ÖNEMLİ: Meslek Danışmanlığı
adresler verebilir.

Bunu çocuğunuzun şimdi yapması gerekir

Böyle yardım edebilirsiniz

Devam edilecek okulların
bilgilendirme toplantılarına
katılın.
Çocuğunuza refakat edin.
Kayıt tarihleri ve koşulları
belli mi?

Ağustos / Eylül

Şubat
Sadece ret cevabı mı aldınız?
Alternatifleri aydınlatın ve
meslek danışmanlığına
gidin veya okulun sosyal
hizmet uzmanına sorun.

Eğitim sözleşmesini
kontrol edin ve
imzalayın.

Eğitim başlangıcının organize
edilmesinde çocuğunuzu teşvik
edin 8 .

Çocuğunuzu eğitim
yeri ararken destekleyin
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Evrakları temin edin:
vergi numarası, sağlık
sigortası...

Mezuniyet karnesini
devam edilecek
okula verin.

Henüz başarılı olamadınız mı?
Mutlaka Meslek
Danışmanlığına başvurun
ve BBZ bilgilendirme
toplantılarına katılın.

ÖNEMLİ: Çocuğunuz henüz 18 yaşında değilse,
Meslek Eğitim Merkezi‘ne (BBZ) başvurması
gerekir (meslek okulu zorunluluğu)!

