دوباره اوج میگیریم!
نام مسئول

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de

طرح برای چه کسانی است؟
برای افراد گروه سنی  ۲۷-۱۸سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت
اقامت ( )Aufenthaltsgestattungاست.
هدف طرح چیست؟
با این طرح برای پناهجویان چشماندازهای (جدیدی) برای افزایش امکان مشارکت فراهم میشود .عالوه بر تثبیت وضعیت
زندگی ،پیوستن به (برنامههای) کسب مهارت ،گذراندن دوره آموزشی یا اشتغال نیز مد نظر قرار میگیرد.
موضوع طرح چیست؟
این طرح به اجرای برنامههای ابتکاری دولتی تحت عنوان « همه با هم ،موفق میشویم» ( )Gemeinsam klappt´sو «شروع
به آموزش و کار» ( )Durchstarten in Ausbildung und Arbeitدر شهر پادابورن مربوط میشود.
 ۶طرح بودجه مختلف وجود دارد:
طرح بودجه  :۱مربیگری
طرح بودجه  :۲کسب فرامهارتهای حرفهای و یا پیشرفت زبانی
طرح بودجه  :۳دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه
طرح بودجه  :۴دورههای آمادگی مدرسه ،آموزش حرفهای و آمادگی شغلی ،و دورههای ادغام جوانان
طرح بودجه  :۵صندوق نوآوری برای برنامهها و پروژههای نوآورانه مرکز مشاوره تخصصی ِ ( TAFFدوره آموزش حرفهای
پارهوقت و اشتغال برای پناهجویان)
طرح بودجه  :۶مدیریت مشارکت

برنامه زمانی؟
این طرح تا  ۳۱دسامبر  ۲۰۲۲ادامه دارد.
مکان؟
برنامهها و طرحها توسط شهر پادابورن ارائه میشوند.
ما با این پروژه از طرح میانمدت  ۱۰.۶۴حمایت میکنیم:
«مرکز کاریابی ،اداره کار و سایر نهادهای واسطه به مهاجران بر اساس مهارتهای تحصیلی و شغلی خود ،امکان گذراندن
دورههای کسب مهارت و ورود متناسب به بازار کار را عرضه میکنند تا به این ترتیب شاخص بیکاری مهاجران از  ۱۵درصد
به  ۱۰درصد کاهش یابد».
پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟
وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی ،همچنین وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستفالن و
شهر پادابورن.
تأمینکنندگان مالی و همکاران طرح

طرح بودجه  :۱مربیگری
نام مسئول

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de

طرح برای چه کسانی است؟
برای افراد گروه سنی  ۲۷-۱۸سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت
اقامت ( )Aufenthaltsgestattungاست.
هدف طرح چیست؟
شرکتکنندگان نقاط قوت و گزینهها و امکانات حرفهای خود را شناسایی کرده و آنها را بیشتر بسط و گسترش میدهند .اعتماد
به نفس و شانس و اقبال خود را برای پیوستن دایمی یه بازار کار افزایش میدهند .مشکالت فردی در مراحل اولیه حل و فصل
میشوند .از انصراف از شرکت در طرح ،دوره آموزشی و اشتغال جلوگیری میشود.
موضوع طرح چیست؟
معلمها -که به مربی نیز معروفاند -به شرکتکنندگان مشاوره فردی داده و آنها را مشایعت میکنند.
مربیان برای مثال در موارد زیر کمک میکنند









جستجوی واحد مسکونی
نوشتن رزومه کاری
جستجوی محلی برای گذراندن دوره کارآموزی
جستجوی کار
جستجوی محل مراقبت از کودک (مهدکودک)
یادگیری زبان آلمانی
جستجوی دوره زبان آلمانی
ارتباط با ادارات

...
برنامه زمانی؟
منحصر به شخص
مکان؟
آدرس Bahnhofstr.
آدرس  )Albinstr. 2 in Paderbornو یا در ( IN VIAبه
راهبری ( )Coachingدر مح ِل ( AWOبه
ِ
ِ
 )19 in Paderbornو یا در محل بخشداری منطقه برگزار میشود.

مسئولین برگزاری طرح چه کسانی هستند؟
IN VIA Paderborn e. V.
AWO Paderborn e. V.

پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟
وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی ،همچنین وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستفالن و
شهر پادابورن.

طرح بودجه  :۲کسب فرامهارتهای حرفهای و یا پیشرفت زبانی

نام مسئول

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de

طرح برای چه کسانی است؟
ساکنین  ۲۷-۱۸ساله پادابورن که اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت اقامت
کار مشمول بیمه تأمین
( )Aufenthaltsgestattungاست و در حال گذراندن دوره کارآموزی ،آموزشی یا در حال اشتغال به ِ
اجتماعی میباشند.
هدف طرح چیست؟
دانش و مهارت زبانی و حرفهای شرکتکنندگان ضمن کار و اشتغال بهبود مییابد .از شرکتها در این راستا حمایت میشود.
موضوع طرح چیست؟
زبانی ضمن اشتغال از طریق کارفرما توسط IN VIA Paderborn
کسب فرامهارتهای حرفهای ،آموزش تکمیلی و نیز ارتقاء
ِ
 e.V.ارائه میشود .چناچه کارفرما تشخیص دهد که نیروی کارمند/کار\ر یا کارآموز وی نیاز به آموزش تکمیلی مثالا در رابطه

با زبان (تخصصی) دارد ،امکان برگزاری دوره انفرادی یا به صورت گروههای کوچک برای این افراد وجود دارد.
برنامه زمانی؟
از ژانویه ۲۰۲۱
مکان؟
IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn

مسئولین برگزاری طرح چه کسانی هستند؟
IN VIA Paderborn e. V.

پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟
وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی ،همچنین وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستفالن و
شهر پادابورن.

طرح بودجه  :۳دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه

نام مسئول

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de

طرح برای چه کسانی است؟
برای افراد گروه سنی  ۲۷-۱۸سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت
اقامت ( )Aufenthaltsgestattungاست.
هدف طرح چیست؟
دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه ( ،)Hauptschulabschlussامکان شرکت در دوره آموزش حرفهای یا
ورود به بازار کار را برای گروه مورد نظر تسهیل میکند .در این راستا تمرکز اصلی به ویژه بر روی یادگیری زبان آلمانی و
بهبود مهارتهای مربوط به «یادگیری» است.
موضوع طرح چیست؟
شرکتکنندگان برای دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه ،در دورههای آموزشی مربوط به کالسهای پشتیبانی
بینالمللی ( )IFKکالج حرفهای پناهجویان جوان شرکت میکنند .در این دورهها کالسهای «آلمانی به عنوان زبان خارجی یا
آلمانی به عنوان زبان دوم» ( )DaF/DaZو نیز «یادگیری مهارتهای یادگیری» در کنار دوره اصلی ارائه میشوند.
برنامه زمانی؟
نامعلوم
مکان؟
نامعلوم
مسئولین برگزاری طرح چه کسانی هستند؟
نامعلوم
پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟
وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی ،همچنین وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستفالن و
شهر پادابورن.

طرح بودجه  :۴دورههای آمادگی مدرسه ،آموزش حرفهای و آمادگی
شغلی ،و دورههای ادغام جوانان

نام مسئول

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de

طرح برای چه کسانی است؟
برای افراد گروه سنی  ۲۷-۱۸سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت
اقامت ( )Aufenthaltsgestattungاست.
هدف طرح چیست؟
مهارتهای مهمی ارائه میشوند که شانس بهرهمندی از دوره آموزش حرفهای یا ورود به بازار کار را ارتقاء میدهند.
موضوع طرح چیست؟
دورههای آمادگی مدرسه ،آموزش حرفهای و آمادگی شغلی ،همچنین دورههای ادغام جوانان پیشرفت مهارتهای زبانی را با
آمادگی برای گرفتن دوره آموزش حرفهای یا ورود به بازار کار در هم میآمیزند .از جمله میتوان به دورههایی اشاره کرد که
بخشی از آنها به ارتقاء زبان آلمانی و کسب مهارتهای شغلی ،و نیز کسب مهارتهایی مانند زبان انگلیسی و ریاضیات
اختصاص دارند.
برنامه زمانی؟



دوره ( ۱صبحها) :از  ۳۱مه ۲۰۲۱
دوره ( ۲بعد از ظهرها) :از  ۳۱مه ۲۰۲۱

مکان؟
آدرس
آدرس  )Bahnhofstr. 32, 33102 Paderbornو یا در ( SBH-Westبه
کالسها در مح ِل ( FAWبه
ِ
ِ
 )Waldenburger Straße 19, 33098 Paderbornبرگزار میشوند.
مسئولین برگزاری طرح چه کسانی هستند؟



FAW gGmbH, Akademie Paderborn
SBH West GmbH, Standort Paderborn

پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟
وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی ،همچنین وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستفالن و
شهر پادابورن.

طرح بودجه  :۵صندوق نوآوری برای برنامهها و پروژههای نوآورانه
مرکز مشاوره تخصصی ِ ( TAFFدوره آموزش حرفهای پارهوقت و
اشتغال برای پناهجویان)
نام مسئولین مرکز مشاوره تخصصی

Hewisch, Jenniffer
05251 1228-42
j.hewisch@invia-paderborn.de
Zeitel, Celine
05251 1228-27
c.zeitel@invia-paderborn.de

مشاوره برای چه کسانی است؟
پناهجویان جوان  ۱۸تا  ۲۷ساله که اقامت آنها از نوع تعلیق اخراج ( )Duldungیا مجوز موقت اقامت
( )Aufenthaltsgestattungاست
دالیل مشاوره؟
هدف ورود موفقآمیز به بازار کار پارهوقت ،تثبیت آینده شغلی از طریق کسب مهارتهای حرفهای و آموزشی الزم و نیز از
طریق راهبری ( )Coachingانفرادی است.
موضوع مشاوره؟
پروژه  TAFFشامل سه بخش اصلی است:
 .۱ارائه مشاوره انفرادی ،پشتیبانی و ارجاع متقاضیان عالقمند به گذراندن دوره آموزش حرفهای یا اشتغال پارهوقت برای این
منظور
 .۲ایجاد آمادگی و کسب مهارت حرفهای و
 .۳حمایت از کارفرما یا مراکز ارائهکننده دوره کارآموزی
از پناهجویان جوان با با ارائه مشاوره انفرادی و مشایعت آنها در جستجوی دوره آموزش حرفهای یا کار پارهوقت حمایت
میشود .همچنین با شرکتها و مراکزی که امکان ارائه دوره آموزش حرفهای دارند در رابطه با پروژه  TAFFگفتگو میشود.
کسب مهارت در راستای نیازهای فردی هر پناهجو ارائه میگردد .این پروسه عمدتا ا از تعیین سطح مهارتهای متقاضی که به او
امکان کشف قابلیتها و توانمندیهای فردی و تعیین اهداف واقعگرایانه شغلی برای خود را میدهند آغاز میشود .در کنار دوره
آموزش حرفهای و اشتغال در طی پروسه کسب مهارت به موضوعاتی پرداخته میشود که برای متقاضی در طول دوره آموزش
حرفهای یا اشتغال حیاتی است.
قبل ،حین و پس از شروع دوره آموزش حرفهای یا اشتغال به کار ،مشاوران  TAFFبه متقاضیان و کارفرمایان مشاوره ارائه
میدهند.
موسسه  IN VIAتحت عنوان  ،TAFFبا همکاری مرکز ادغام در جامعه شهر پادابورن به اجرا درمیآید.
پروژهٔ ٔ
زمان؟
پس از هماهنگی قبلی با هر فرد
مکان؟
IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn

منابع مالی طرح؟
دولتی طرح بودجه  ،۵تحت عنوان «آغاز دوره آموزش حرفه ای و ورود به بازار
 TAFFطرحی در چارچوب برنامه نوآوران ٔه
ِ
کار» وابسته به وزارت کار ،سالمت و امور اجتماعی و نیز وزارت کودک ،خانواده ،پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین
وستفالن میباشد.

