Wisa me peyda bike

Çalakiyên „InCheck ji bo gelên penaber“ li
navnîşana Zipfelweg 15 tê qewmînê.
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InCheck ji bo gelên penaber
Dahûrandineka destpêk ji bo
- diyarkirina nasnameyên
pisporan û
- nasandinê wan ji bazarê karê re
Pêşveçûn li ser sêrtîfîkeya çalakkirin û
navbênkarî (§ 45 SGB III ) mimkin e.

Ji bo ku ev çalakiyê?
· Penaxwazên bêkar û kesên ragirtiyên ku rê ya
bazarê karê dane wan ji qeda qanûna SGB III
· heta 31.12.2018: Penaxwazên ku hêvîyeka baş
heye bimînin (ji 11/2015: Eritrea, Îrak, Îran û
Sûrî), ku xwedî îqame ne li gor qanûna
penaberan an jî belgeya serbestberdan wekî
penaxwaz hene (BüMA) û ji ber § 61 yên
qanûna penaberan mafê karkirin tu ne.
· Penaber û penaxwazên naskirî ku tezmînata
referênsa şixulî hene li gor qanûna §7 SGB II
û qazanca navenda Karê Essen jî distînin.

Em çi didin we
· Berhevkirina berjewendiyên we, xwestin û
kanîn û herwisa dariştina profesyona kariyên
we, bi alîkariya method a pêşketinê
belavkerên L&D
· Pirsên we bi zimanên: Almanî, Erebî, Înglîsî,
Tirkî, Rûsî, Frensî û Spanî tên bersiv dan
· Lêgerîna gerdûnî ji firsetên profesiyonala
mimkin li Almaniya
· Tespîtkirina asta zimanî ya we di Almanî û
nepenî kirin li gorî çarçoveya jêderên Ewropa

· Navê we jî li gor alfabeyan bi alfabeyên latînî
hatiye nivîsandin.

· Destekkirina pêkanîna pêvajoya pêwîst ji bo
naskirina belgeyên we li Almaniya

Di dema pêkanîna vê çalakiyên de, tercumanek /
wergêrek ya (zimanê Erebî) vê derê dibe.
Li gel vê, karmendên me bi Înglîsî diaxivin.

· Agahî li ser jiyana rojane û çand li Almaniya

Ew Çalakî çawan alîkariya we dike?
· Nirxandineka rast li ser firsetên karê li bazara
karê li Almaniya te re tê pêşkêşkirin.
· Di hevdîtineka şexsî tu derfet heye ku tu li ser
rewşa te ya şexsî niqaş bikî.
· Asta zanîna ziman ji aliyê pisporan re tê
nirxandin. Beşdariya te di wan çalakiyê de,
asta zanîna zimanê Almaniya te baştir bike.
· Di dawîyê de, belgeya beşdariya watedar te
re tê pêşkêşkirin.
Demê çalakiyê/pîvana
2 hefteyan (10 rojan çalakî ji roja Duşem heta
roja Înê) her dem 6 saetan (08:00-13:00 h)

· Agahiyên li ser şert û daxwazên me yên
perwerde û kar di bazara Almaniya de li gorî
hêviyên we digel rastiyê de
· Çêkirina serborî û nameya daxwaziyê ji bo
daxwaznameyên karî di pêşerojê de
· Têketin nav lijneyên karî yên mezin li ser
înternetê û bikaranîna wan ji bo lêgerîna karê
· Serdana Kargehan

Demên / Hevdîtinên Kûrsê
Hevdîtinan bi cûda tên diyarkirin. Ji kerema xwe
têkilî çêkin bi berpirsyarên Arbeit & Bildung GmbH
ya bajarê Essen an jî li vê rûpelê binêrin
www.abeg.essen.de.

