ب هەڤ رە دێ سەرکەفتن هەبە!
بەرپرس

Herr Möller
Aldegreverstr. 10-14
33102 Paderborn
05251 308-4640
moellerm@kreis-paderborn.de
ژ بۆ کێ؟
کهسێن تهمهنێ وان ژ  27-18ساالنە و مۆهلهتا ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungیان ناسنامهیا دۆزا پهنابهریێ
( )Aufenthaltsgestattungب وان ره ههبه و ماال وان ل ههرێما پادهربۆرنێ به.
چما؟
ئاسۆیێن (نوو) ژ پهنابهران ره ژ بۆ شانسێن تهڤلیبوونێ تێنه ڤهکرن .تهڤلی قاییمکرنا ڕهوشا ژیانێ ،وێ ههڤگونجینا د وارێ
خوهندنێ ده ،خوهندنا پیشهیی یان ژی کار ،ئارمانجێ ڤێ پرۆژهیێ بن.
چ؟
مژارا ڤێ پرۆژهیێ جیبهجێکرنا ههردو دهستپێشخهریێن ههرێمێ نه ،یێن ب ناڤێ "ب ههڤ ره وێ سهرکهفتن ههبه" و "دهستپێکرنا
خوهندنا پیشهیی و کار" ل ههرێما پادهربۆرنێ.
 6کهڤرێن بنگههین یێن پشتهڤانیێ ههنه:
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :1راهێنانکرن
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :2پشتەڤانیا خوهندنا د بەر کار ره و/یان پشتەڤانیا د وارێ زمان ده
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :3بدهستخستنا پاشنده یا باوهرنامەیا دبستانا ناڤەندی
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :4کورسێن دبستانێ ،کورسێن خوهندنا پیشەیی و کورسێن د بەر کار ره و هەر وها کورسێن
هەڤگونجاندنا گەنجان
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :5فۆندا نووژهنکرنێ ژ بۆ تەدبیر و پرۆژهیێن نووژهنکار جهێ شێورداریا پسپۆری ت ئا ف ف
(( )TAFFخوهندنا پیشەیی یا نیڤ دهوام & کار ژ بۆ پەنابەران)
کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :6ڕێڤەبریا تەڤلیبوونێ
چما؟
دەما ڤێ پرۆژەیێ ههتا  31.12.2022سهرگرتییه.
ل کو دەرێ؟
چاالکی و تهدبیر دێ ل ههرێما پادەربۆرنێ وەرن پێشکێشکرن.
ئەم ب ڤێ پرۆژەیێ پشتگریا ئارمانجا ئالیکار  10.64دکن:
"ناڤهندا کار ( ،)Jobcenterڕێڤهبریا کار ( )Agentur für Arbeitو هندهک دهزگههێن دن یێن چاالکڤان ،ل سهر بنگهها
خوهندن و ژێهاتبوونێن کاری و پیشهیی یێن کۆچبهران ،دهرفهتهکه بکێرهاتی ژ وان ره ژ بۆ کهتنا ناڤ مهیدانا کاردا پێشکێش
دکن ،داکو ب ڤی هاوی بێکاریا بیانیان ژ  15داخینن ".%10
کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟
وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و هەڤگونجینێ یا هەرێما
نۆردراین-ڤیستفالن و هەرێما پادهربۆرنێ.
پشتەڤان و هەڤکارێن مە

کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :1راهێنانکرن

بەرپرس

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

ژ بۆ کێ؟
کهسێن تهمهنێ وان ژ  27-18ساالنە و مۆهلهتا ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungیان ناسنامهیا دۆزا پهنابهریێ
( )Aufenthaltsgestattungب وان ره ههبه و ماال وان ل ههرێما پادهربۆرنێ به.
چما؟
بەشدارڤان وێ ژێهاتبوونێن خوه و دهرفەتێن خوه یێن (پیشەیی) ناس بکن و پێش ده بدن .ئەو بەهوهریا خوه ب خوه و شانسێن خوه
ژ بۆ هەڤگونجینەکە دهمدرێژ د وارێ کار دا خورتتر دکن .مرۆڤ هین ل دهستپێکێ ل سەر پرسگرێکێن شەخسی ڕادوهستە .ڕێ
ل بەر دهستژێبەردانا ژ تەدبیرێ ،ژ خوهندنا پیشەیی و کار تێگرتن.
چ؟
ڕاهێنەر – کو ژ وان ره دبێژن مامۆستە ژی – شیرهتان ل بەشدارڤانان دکن و هەر دهم ژ بۆ وان ئاماده نە.











ژ بۆ پەیداکرنا مالەکێ
ژ بۆ نڤیساندنا نامەیەکە کار
ژ بۆ پەیداکرنا کارهکی ئەزموونی
ژ بۆ پەیداکرنا خوهندنەکە پیشەیی
ژ بۆ پەیداکرنا کارهکی
ژ بۆ پەیداکرنا جهەکی گوهدانا زارۆکا تە
ژ بۆ ئاخافتنا ب زمانێ ئەلمانی
ژ بۆ پەیداکرنا کورسەکی فێربوونا زمانێ ئەلمانی
ژ بۆ دانووستاندنا ب دام و دهزگەهێن دهولەتێ ره
...

چما؟
شەخسی
ل کو دەرێ؟
ئەڤ راهێنان دێ ل ئاڤاهیا ئاڤۆ ( )Albinstr. 2 in Paderborn( )AWOیان ل با ئین ڤیا (Bahnhofstr. 19 ( )IN VIA
 )in Paderbornیان ل هەرێمێن سەربخوە وەرن چێکرن.
کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟
IN VIA Paderborn e. V.
AWO Paderborn e. V
کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟
وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و هەڤگونجینێ یا هەرێما
نۆردراین-ڤیستفالن و هەرێما پادهربۆرنێ.

کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :2پشتەڤانیا خوهندنا د بەر کار ره و/یان پشتەڤانیا د
وارێ زمان ده

بەرپرس

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

ژ بۆ کێ؟
کەسێن تەمەنێ وان ژ  27-18ساالنە و مۆهلەتا ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungیان ناسنامەیا دۆزا پەنابەریێ
( )Aufenthaltsgestattungب وان ره هەبە و ماال وان ل هەرێما پادهربۆرنێ بە و کو نها کارهکی ئەزموونی یان خوهندنەکە
پیشەیی یان کارهکی فەرمی ،پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی ،دکن.
چما؟
زانەبوونێن د وارێ زمان و د وارێن پیشەیی ده و ژێهاتبوونێن بەشدارڤانان د بەر کارێ وان ره تێنە باشترکرن .پشتەڤانیا
کۆمپانیان تێ کرن.
چ؟
ئەو خوهندنێن پسپۆری د بەر کار ره و فێربوونا بابەتەکی نوو و هەر وها پشتەڤانیا فێربوونا زمان د بەر کار ره د ڕێیا خوهدیێ
کار ره ژ ئالیێ کۆمەال ئین ڤیا پادهربۆرن ( )IN VIA Paderborn e.V.ڤە تێنە پێشکێشکرن .هەگەر خوهدیێ کار دیت ،کو
کارکەر یان شاگرتێن وی پێدڤی ب هین بهتر خوهندنێ نە ،وهکە میناک د وارێ زمانێ (پیشەیی) ده ،ئێدی مرۆڤ دکاره خۆلێن
فێربوونێ ژ بۆ کەسەکی ب تەنێ یان د چارچۆڤەیا گروپەکێ ده ژی چێبکە.
چما؟
ژ مەها چلەیێ پاشین ژ ساال  2021ڤە
ل کو دەرێ؟
IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn
کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟
IN VIA Paderborn e. V.
کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟
وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و هەڤگونجینێ یا هەرێما
نۆردراین-ڤیستفالن و هەرێما پادهربۆرنێ.

کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :3بدهستخستنا پاشنده یا باوهرنامەیا دبستانا ناڤەندی

بەرپرس

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

ژ بۆ کێ؟
کەسێن تەمەنێ وان ژ  27-18ساالنە و مۆهلەتا ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungیان ناسنامەیا دۆزا پەنابەریێ
( )Aufenthaltsgestattungب وان ره هەبە و ماال وان ل هەرێما پادهربۆرنێ بە و کو نها کارهکی ئەزموونی یان خوهندنەکە
پیشەیی یان کارهکی فەرمی ،پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی ،دکن.
چما؟
دهرفەت ژ بۆ بدهستخستنا پاشنده یا باوهرنامەیا دبستانا ناڤەندی ژ ڤێ گروپا پەیوهندیدار ره تێ هێسانیکرن ،داکو ڕێیا دهستپێکرنا
خوهندنەکە پیشەیی یان کارهکی ل بەر وان وهره خوهشکرن .د ڤی واری ده باال خوه ب تایبەت ددن سەر پشتەڤانیا هەڤگونجین یا
فێربوونا زمان و هەر وها بهێزکرنا ژێهاتبوونا د وارێ "فێربوونا فێربوونێ" دە.
چ؟
ژ بۆ بدهستخستنا پاشنده یا باوهرنامەیا دبستانا ناڤەندی کەسێن بەشدارڤان دچن تەڤلی وان دهرسێن خوهندنێ یێن پەیوهندیدار ل کالسا
پشتەڤانیێ یا نێڤدهولەتی ( )IFKل کۆلێژا پیشەیی ژ بۆ گەنجێن پەنابەر دبن .د ڤێ کالسێ ده دهرسێن زێده "ئەلمانی وهک زمانەکی
بیانی" یان "ئەلمانی وهک زمانێ دویەمین ( “)DaF/DaZو هەر وها "فێربوونا فێربوونێ” وهک دهرسێن پشتەڤان ژ بۆ دهرسێن
پیشەیی ،تێنە دایین.
چما؟
هین ڤەکرییە
ل کو دەرێ؟
هین ڤەکرییە
کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟
هین ڤەکرییە
کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟
وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و هەڤگونجینێ یا هەرێما
نۆردراین-ڤیستفالن و هەرێما پادهربۆرنێ.

کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :4کورسێن دبستانێ ،کورسێن خوهندنا پیشەیی و
کورسێن د بەر کار ره و هەر وها کورسێن هەڤگونجاندنا گەنجان

بەرپرس

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

ژ بۆ کێ؟
کەسێن تەمەنێ وان ژ  27-18ساالنە و مۆهلەتا ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungیان ناسنامەیا دۆزا پەنابەریێ
( )Aufenthaltsgestattungب وان ره هەبە و ماال وان ل هەرێما پادهربۆرنێ بە و کو نها کارهکی ئەزموونی یان خوهندنەکە
پیشەیی یان کارهکی فەرمی ،پێدڤی ب دایینا تامینێن جڤاکی ،دکن.
چما؟
خوهندنێن بنگەهین تێنە فێرکرن ،شانس و دهرفەتێن ژ بۆ خوهندنا پیشەیی و کار تێنە باشکرن.
چ؟
ئەو کورسێن دبستانێ ،کورسێن خوهندنا پیشەیی و کورسێن ئامادهکار ژ بۆ کار و هەر وها کورسێن هەڤگونجاندنا گەنجان،
پشتەڤانیا فێرکرنا زمان ب ئامادهکرنا ژ بۆ خوهندنا پیشەیی و کارێ پیشەیی ڤە گرێ ددن .ژ ڤان کورسان ،ئەون یێن کو خالێن
پشتەڤانیا فێربوونا زمانێ ئەلمانی و ڕێپێدان و ڕۆنیکرنا وارێ پیشەیی پێشکێش دکن ،و ژ بلی ڤێ یەکێ ژی بەشدارڤانان فێری
زمانێ ئنگلیزی و بیرکاریێ ژی دکن.
چما؟
خۆال ( 1بەری نیڤرۆ) :ژ  31.05.2021ڤە
خۆال ( 2پشتی نیڤرۆ) :ژ  31.05.2021ڤە
ل کو دەرێ؟
ئەڤ تەدبیر دێ ل ئاڤاهیا فاو ( )Bahnhofstr. 32, 33102 Paderborn( )FAWیان ل ئاڤاهیا س ب هـ -ڤێست (SBH-
 )Waldenburger Straße 19, 33098 Paderborn( )Westوەرن لدارخستن.
کی ڤێ تەدبیرێ جیبەجێ دکە؟
کۆمپانیا فاو ( ،)FAW gGmbHئاکادمیا پادەربۆرنێ
کۆمپانیا س ب هـ -ڤێست ( ،)SBH-Westشاخێ پادەربۆرنێ
کی ڤێ تەدبیرێ فینانسە دکە؟
وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کاروبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و هەڤگونجینێ یا هەرێما
نۆردراین-ڤیستفالن و هەرێما پادهربۆرنێ.

کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  :5فۆندا نووژهنکرنێ ژ بۆ تەدبیر و پرۆژهیێن
نووژهنکار جهێ شێورداریا پسپۆری ت ئا ف ف (( )TAFFخوهندنا پیشەیی یا نیڤ
دهوام & کار ژ بۆ پەنابەران)
کەسێن بەرپرس ل جهێ شێورداریا پسپۆری

Hewisch, Jenniffer
05251 1228-42
j.hewisch@invia-paderborn.de
Zeitel, Celine
05251 1228-27
c.zeitel@invia-paderborn.de
ژ بۆ کێ؟
پەنابەرێن گەنج ،کو تهمهنێ وان ژ  27-18ساالنە و ناسنامهیا دۆزا پهنابهریێ ( )Aufenthaltsgestattungیان مۆهلهتا
ئاکنجیبوونێ یا دهمکی ( )Duldungب وان ره ههبه و ماال وان ل ههرێما پادهربۆرنێ به.
چما؟
ئارمانجا ڤێ پرۆژهیێ ژ ئالیەکی ده هەڤگونجاندنا پیشەیی یا سەرکەفتی ژ بۆ کارهکی نیڤ دهوامە و هەر وها قاییمکرنا ئاسۆیێن
پیشەیی د ڕێیا خوهندنەکە بهێزکرنێ ده ،د بەر خوهندنا پیشەیی و کار ره و راهێنکرنەکە شەخسی نە.
چ؟

سێ خالێن سەرهکی یێن پرۆژهیا ت ئا ف ف ( )TAFFهەنە:
 .1شێورداریەکە شەخسی ،دهستگرتن و ئاڤاکرنا پەیوهندیان ژ وان بەشدارڤانان ره ،یێن کو دخوازن خوهندنەکە پیشەیی
یان کارهکی ژ خوه ره بکن،
 .2خوهندنەکە بهێزکرنێ یا ئامادهکار و د بەر کار ره
 .3پشتەڤانیا وان کۆمپانیێن جهێ خوهندنا پیشەیی و خوهدیێن کار
ئەو پەنابەرێن گەنج وێ ئالیکاریا وان د ڕێیا شێورداریەکە شەخسی و دهستگرتنا وان ل دهما لێگەرینا ل خوهندنەکە
پیشەیی و کارهکی نیڤ دهوام وهره کرن .ت ئا ف ف ( )TAFFوێ هەم پەیوهندیێ ب وان کۆمپانیێن جهێ خوهندنا
پیشەیی و کۆمپانیێن دن ژی ره بکە.
خوهندنا بهێزکرنێ ل گۆری پێدڤیێن شەخسی یێن بەشدارڤانانە.
د رهوشێن ئاسایی ده ئەو ب دهستنیشانکرنا ژێهاتبوونان دهستپێدکە ،کو دهرفەتێ ژ بەشدارڤانان ره ڤەدکە ،کو ژێهاتبوون
و قودرهتێن خوه یێن شەخسی ناس بکن و هندهک کارێن بەرعاقل و ل گۆرانا خوه دهینن بەر چاڤێن خوه .د بەر خوهندنا
پیشەیی و کار ره دێ د چارچۆڤەیا خوهندنا بهێزکرنێ ده هەم ل سەر وان مژاران راوهستن ،کو ژ بۆ ژیانا رۆژانە یا
کار و خوهندنا پیشەیی یا بەشدارڤانان گرنگن.
بەری وی ل دهما و پشتی دهستپێکرنا خوهندنەکە پیشەیی یان کارهکی ئەو شێوردارێن ت ئا ف ف ( ،)TAFFکارمەندێن
بەرپرسن ،هەم ژ بۆ بەشدارڤانان و هەم ژ بۆ کۆمپانیان.
ت ئا ف ف ( )TAFFژ ئالیێ ئین ڤیا ( )IN VIAڤە و ب هەڤکاریا ناڤەندا هەڤگونجینێ یا هەرێمی یا هەرێما پادهربۆرنێ تێ
جیبەجێکرن.
کەنگی؟
شەخسییە ل گۆری سۆزەکە دوالییە
ل کو دەرێ؟
IN VIA Paderborn e. V., Bahnhofstraße 19, 33102 Paderborn
کی پشتەڤانیا ڤێ تەدبیرێ دکە؟
ت ئا ف ف ( )TAFFپرۆژهیەکە ،کو د چارچۆڤەیا کەڤرێ بنگەهین یێ پشتەڤانیێ  5ده یێ دهستپێشخەریا هەرێمی "دهستپێکرنا
خوهندنا پیشەیی و کار" یا وهزارهتا کار ،تەندروستیێ و کارووبارێ جڤاکی و هەروها وهزارهتا زارۆکان ،مالباتێ ،پەنابەران و
هەڤگونجینێ یا هەرێما نۆردراین-ڤێستفالنێ تێ ئەنجامدان.

