
 گیریم!دوباره اوج می
 

 نام مسئول

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 ؟است یانبرای چه کسطرح 

( یا مجوز موقت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آن ۲۷-۱۸برای افراد گروه سنی 
 ( است.Aufenthaltsgestattungاقامت )

 ؟هدف طرح چیست

شود. عالوه بر تثبیت وضعیت )جدیدی( برای افزایش امکان مشارکت فراهم میاندازهای با این طرح برای پناهجویان چشم
 گیرد.های( کسب مهارت، گذراندن دوره آموزشی یا اشتغال نیز مد نظر قرار میزندگی، پیوستن به )برنامه

 ؟موضوع طرح چیست

شروع »( و Gemeinsam klappt´s« )یمشوموفق می همه با هم،» های ابتکاری دولتی تحت عنوان این طرح به اجرای برنامه
 شود.( در شهر پادابورن مربوط میDurchstarten in Ausbildung und Arbeit« )به آموزش و کار

 طرح بودجه مختلف وجود دارد: ۶

: مربیگری۱طرح بودجه   

 ای و یا پیشرفت زبانیهای حرفه: کسب فرامهارت۲طرح بودجه 

پایان تحصیل دوره متوسطه: دریافت مدرک متأخر ۳طرح بودجه   
های ادغام جوانان دورهو ای و آمادگی شغلی، های آمادگی مدرسه، آموزش حرفهدوره: ۴طرح بودجه   

ای دوره آموزش حرفه) TAFFتخصصی ِ نوآورانه مرکز مشاوره  یهاو پروژه هابرنامه یبرا یصندوق نوآور: ۵طرح بودجه 
 (وقت و اشتغال برای پناهجویانپاره

مدیریت مشارکت: ۶طرح بودجه   

 

 ؟برنامه زمانی

 ادامه دارد. ۲۰۲۲دسامبر  ۳۱این طرح تا 

 مکان؟

 شوند.ها توسط شهر پادابورن ارائه میها و طرحبرنامه

 :کنیمحمایت می ۱۰.۶۴مدت پروژه از طرح میانما با این 

های تحصیلی و شغلی خود، امکان گذراندن مهارت مرکز کاریابی، اداره کار و سایر نهادهای واسطه به مهاجران بر اساس»
درصد  ۱۵کنند تا به این ترتیب شاخص بیکاری مهاجران از های کسب مهارت و ورود متناسب به بازار کار را عرضه میدوره

 «درصد کاهش یابد. ۱۰به 

 پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟

فالن و وزارت کودک، خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستوزارت کار، سالمت و امور اجتماعی، همچنین 
 شهر پادابورن.

 کنندگان مالی و همکاران طرحتأمین
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: مربیگری۱طرح بودجه   
 

 

 نام مسئول

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 ؟است یانبرای چه کسطرح 

( یا مجوز موقت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آن ۲۷-۱۸برای افراد گروه سنی 
 است.( Aufenthaltsgestattungاقامت )

 ؟هدف طرح چیست

دهند. اعتماد ها را بیشتر بسط و گسترش میای خود را شناسایی کرده و آنها و امکانات حرفهکنندگان نقاط قوت و گزینهشرکت
دهند. مشکالت فردی در مراحل اولیه حل و فصل به نفس و شانس و اقبال خود را برای پیوستن دایمی یه بازار کار افزایش می

 شود.از انصراف از شرکت در طرح، دوره آموزشی و اشتغال جلوگیری می شوند.می

 ؟موضوع طرح چیست

 کنند.ها را مشایعت میکنندگان مشاوره فردی داده و آنبه شرکت -اندکه به مربی نیز معروف-ها معلم

 کنندمربیان برای مثال در موارد زیر کمک می

 جستجوی واحد مسکونی 

 نوشتن رزومه کاری 

 جوی محلی برای گذراندن دوره کارآموزیجست 

 جستجوی کار 

 )جستجوی محل مراقبت از کودک )مهدکودک 

 یادگیری زبان آلمانی 

 جستجوی دوره زبان آلمانی 

 ارتباط با ادارات 

... 

 ؟برنامه زمانی

 منحصر به شخص

 مکان؟

 .Bahnhofstr)به آدرِس  IN VIA( و یا در Albinstr. 2 in Paderborn)به آدرِس  AWO( در محِل Coachingراهبری )

19 in Paderbornشود.( و یا در محل بخشداری منطقه برگزار می 

 ؟هستندچه کسانی  ی طرحن برگزارمسئولی

IN VIA Paderborn e. V. 

AWO Paderborn e. V. 

 پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟

فالن و خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستوزارت کار، سالمت و امور اجتماعی، همچنین وزارت کودک، 
 شهر پادابورن.
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ای و یا پیشرفت زبانیهای حرفه: کسب فرامهارت۲طرح بودجه   
 
 

 

 

 

 نام مسئول

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 ؟است یانبرای چه کسطرح 

( یا مجوز موقت اقامت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )ساله پادابورن که اقامت آن ۲۷-۱۸ساکنین 
(Aufenthaltsgestattung است و در حال گذراندن دوره ) کارآموزی، آموزشی یا در حال اشتغال به کاِر مشمول بیمه تأمین

 باشند.اجتماعی می

 ؟هدف طرح چیست

 د.شوها در این راستا حمایت مییابد. از شرکتکنندگان ضمن کار و اشتغال بهبود میای شرکتدانش و مهارت زبانی و حرفه

 ؟موضوع طرح چیست

 IN VIA Paderbornای، آموزش تکمیلی و نیز ارتقاء زبانِی ضمن اشتغال از طریق کارفرما توسط های حرفهکسب فرامهارت

e.V. در رابطه  ر یا کارآموز وی نیاز به آموزش تکمیلی مثالا \شود. چناچه کارفرما تشخیص دهد که نیروی کارمند/کارارائه می
 های کوچک برای این افراد وجود دارد.صورت گروه با زبان )تخصصی( دارد، امکان برگزاری دوره انفرادی یا به

 ؟برنامه زمانی

 ۲۰۲۱از ژانویه 

 مکان؟

IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn 

 ؟هستندچه کسانی  ی طرحن برگزارمسئولی

IN VIA Paderborn e. V. 

 پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟

فالن و امور اجتماعی، همچنین وزارت کودک، خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستوزارت کار، سالمت و 
 شهر پادابورن.
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: دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه۳طرح بودجه   
 
 

 

 

 

 نام مسئول

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 

 ؟است یانبرای چه کسطرح 

( یا مجوز موقت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آن ۲۷-۱۸برای افراد گروه سنی 
 است.( Aufenthaltsgestattungاقامت )

 ؟هدف طرح چیست

ای یا (، امکان شرکت در دوره آموزش حرفهHauptschulabschlussدریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه )
کند. در این راستا تمرکز اصلی به ویژه بر روی یادگیری زبان آلمانی و ورود به بازار کار را برای گروه مورد نظر تسهیل می

 است.« یادگیری»به  های مربوطبهبود مهارت

 ؟موضوع طرح چیست

های پشتیبانی های آموزشی مربوط به کالسکنندگان برای دریافت مدرک متأخر پایان تحصیل دوره متوسطه، در دورهشرکت
آلمانی به عنوان زبان خارجی یا »های ها کالسکنند. در این دورهای پناهجویان جوان شرکت می( کالج حرفهIFKالمللی )بین

 شوند.در کنار دوره اصلی ارائه می« های یادگیرییادگیری مهارت»( و نیز DaF/DaZ« )آلمانی به عنوان زبان دوم

 ؟برنامه زمانی

 نامعلوم

 مکان؟

 نامعلوم

 ؟هستندچه کسانی  ی طرحن برگزارمسئولی

 نامعلوم

 پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟

فالن و همچنین وزارت کودک، خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وستوزارت کار، سالمت و امور اجتماعی، 
 شهر پادابورن.
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ای و آمادگی های آمادگی مدرسه، آموزش حرفهدوره: ۴طرح بودجه 
های ادغام جوانانشغلی، و دوره  

 
 

 

 

 نام مسئول

Herr Möller 
Aldegreverstr. 10-14 

33102 Paderborn 

05251 308-4640 

moellerm@kreis-paderborn.de 

 

 

 

 

 ؟است یانبرای چه کسطرح 

( یا مجوز موقت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )سال که ساکن پادابورن بوده و اقامت آن ۲۷-۱۸برای افراد گروه سنی 
 ( است.Aufenthaltsgestattungاقامت )

 ؟هدف طرح چیست

 دهند.ای یا ورود به بازار کار را ارتقاء میآموزش حرفهمندی از دوره شوند که شانس بهرههای مهمی ارائه میمهارت

 ؟موضوع طرح چیست

های زبانی را با مهارت های ادغام جوانان پیشرفتای و آمادگی شغلی، همچنین دورههای آمادگی مدرسه، آموزش حرفهدوره
هایی اشاره کرد که توان به دورهآمیزند. از جمله میای یا ورود به بازار کار در هم میآمادگی برای گرفتن دوره آموزش حرفه

هایی مانند زبان انگلیسی و ریاضیات های شغلی، و نیز کسب مهارتها به ارتقاء زبان آلمانی و کسب مهارتبخشی از آن
 دارند.اختصاص 

 ؟برنامه زمانی

  ۲۰۲۱مه  ۳۱ها(: از )صبح ۱دوره 

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

 مکان؟

)به آدرِس  SBH-West( و یا در Bahnhofstr. 32, 33102 Paderborn)به آدرِس  FAWها در محِل کالس
Waldenburger Straße 19, 33098 Paderbornشوند.( برگزار می 

 ؟هستندچه کسانی  ی طرحن برگزارمسئولی

 FAW gGmbH, Akademie Paderborn 

 SBH West GmbH, Standort Paderborn 

 پشتیبانی مالی به عهده چه کسانی است؟

فالن و وزارت کار، سالمت و امور اجتماعی، همچنین وزارت کودک، خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین وست
 شهر پادابورن.
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نوآورانه  یهاو پروژه هابرنامه یبرا یصندوق نوآور: ۵طرح بودجه 
وقت و ای پاره)دوره آموزش حرفه TAFFتخصصی ِ مرکز مشاوره 

 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  

 

 

 برای چه کسانی است؟مشاوره 

( یا مجوز موقت اقامت Duldungها از نوع تعلیق اخراج )آن ساله که اقامت ۲۷تا  ۱۸پناهجویان جوان 
(Aufenthaltsgestattungاست ) 

 دالیل مشاوره؟

ای و آموزشی الزم و نیز از های حرفهوقت، تثبیت آینده شغلی از طریق کسب مهارتآمیز به بازار کار پارههدف ورود موفق
 ( انفرادی است.Coachingطریق راهبری )

 ه؟موضوع مشاور

 اصلی است: شامل سه بخش TAFFپروژه 

وقت برای این ای یا اشتغال پارهارجاع متقاضیان عالقمند به گذراندن دوره آموزش حرفه. ارائه مشاوره انفرادی، پشتیبانی و ۱
 منظور 

 ای وایجاد آمادگی و کسب مهارت حرفه .۲

 کارآموزی کننده دورهحمایت از کارفرما یا مراکز ارائه. ۳

وقت حمایت ای یا کار پارهها در جستجوی دوره آموزش حرفهاز پناهجویان جوان با با ارائه مشاوره انفرادی و مشایعت آن
 شود.گفتگو می TAFFای دارند در رابطه با پروژه ها و مراکزی که امکان ارائه دوره آموزش حرفهشود. همچنین با شرکتمی

ا از تعیین سطح مهارتهر پناهجو ارائه میکسب مهارت در راستای نیازهای فردی  های متقاضی که به او گردد. این پروسه عمدتا
شود. در کنار دوره دهند آغاز میگرایانه شغلی برای خود را میهای فردی و تعیین اهداف واقعها و توانمندیامکان کشف قابلیت

شود که برای متقاضی در طول دوره آموزش پرداخته میای و اشتغال در طی پروسه کسب مهارت به موضوعاتی آموزش حرفه
 ای یا اشتغال حیاتی است. حرفه

و کارفرمایان مشاوره ارائه به متقاضیان  TAFFای یا اشتغال به کار، مشاوران قبل، حین و پس از شروع دوره آموزش حرفه
 دهند.می

 آید.در جامعه شهر پادابورن به اجرا درمی، با همکاری مرکز ادغام TAFFتحت عنوان  IN VIAپروژهٔ مٔوسسه  

 زمان؟

 پس از هماهنگی قبلی با هر فرد

 مکان؟

IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn 

 ؟طرحمالی  منابع

 TAFF  آغاز دوره آموزش حرفه ای و ورود به بازار »، تحت عنوان ۵طرحی در چارچوب برنامه نوآورانهٔ دولتِی طرح بودجه
وابسته به وزارت کار، سالمت و امور اجتماعی  و نیز وزارت کودک، خانواده، پناهجویان و مهاجران ایالت نورد راین « کار

 باشد.فالن میوست
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