


Folie 1 

 

 محترم، اءیاولو  والدین

 

زیادی  راههایسر میبرد. بعد از کالس هشتم،  هب فرزند شما اکنون در مرحله حساسی از زندگی
د. داشتن امکانات زیاد، سواالت زیادی نیز به وجود دار و شغلی تحصیلی برای ادامه آموزش

 میاورد.همراه خود 
 

این ویدئو به شما امکان یک آشنایی اجمالی در مورد راههای مختلف آموزش، انواع گوناگون 
 را میدهد. از طریق کارآموزی های آموزش شغلیو دوره مدارس و مکتب ها

 

آینده و برنامه ریزی مناسب  خوب، زیربنای استقالل شغلی چرا که ما میدانیم، آموزش تحصیلی
 برای فرزند شما تشکیل میدهد. زندگی را

در تعیین راه آموزش و تحصیل  و مهمی عمده یا سرپرست دانش آموز، نقش شما به عنوان ولی
 ، چه به طور مستقیم، و چه غیر مستقیم.میکنیدفرزند خود بازی 

و  هنگامی که سواالتی در این زمینه دارید، ارزشمند است که حتما به مشاوره بروید از این جهت
 اطالعات الزم را کسب نمائید.

 پس ببینیم که چه امکانات آموزشی وجود دارد؟

Folie 2 

 فرزند من در چه موقعیتی قرار دارد؟ او چه امکاناتی پیش رو دارد؟

 

  باشد  ((MS)آموزش متوسطه )مکتب متوسطه دوره اولاگر او در 

 .گوناگون دارد گرایشهایسال با  ۵سال یا  ۴تا  ۳و  ۱بین  پس موقعیت انتخاب مدارس مختلفی
 

 عمومی  تعلیمات یا لیسه نظری شاخه دوره اول آموزش متوسطهاگر در  و
 Matura یا به پایان دوره لیسه کهمیتواند اگر مایل باشد  ،باشد (AHS-Unterstufe)سطح پایینی

 .وارد شود (AHS-Oberstufe)لیسه  باالتربرسد، به دوره 

 (inklusive Bildung) میکند تحصیل ویژه نیازهای خاص در سیستم آموزش اگر و یا

 .پیش رو دارد پس امکانات مختلفی

Folie 3 

 :یبعد از صنف هشتم به طور کل یو آموزش یلیامکانات تحصو اکنون 

Folie 1 

 

 محترم، اءیاولو  والدین

 

زیادی  راههایسر میبرد. بعد از کالس هشتم،  هب فرزند شما اکنون در مرحله حساسی از زندگی
د. داشتن امکانات زیاد، سواالت زیادی نیز به وجود دار و شغلی تحصیلی برای ادامه آموزش

 میاورد.همراه خود 
 

این ویدئو به شما امکان یک آشنایی اجمالی در مورد راههای مختلف آموزش، انواع گوناگون 
 را میدهد. از طریق کارآموزی های آموزش شغلیو دوره مدارس و مکتب ها

 

آینده و برنامه ریزی مناسب  خوب، زیربنای استقالل شغلی چرا که ما میدانیم، آموزش تحصیلی
 برای فرزند شما تشکیل میدهد. زندگی را

در تعیین راه آموزش و تحصیل  و مهمی عمده یا سرپرست دانش آموز، نقش شما به عنوان ولی
 ، چه به طور مستقیم، و چه غیر مستقیم.میکنیدفرزند خود بازی 

و  هنگامی که سواالتی در این زمینه دارید، ارزشمند است که حتما به مشاوره بروید از این جهت
 اطالعات الزم را کسب نمائید.

 پس ببینیم که چه امکانات آموزشی وجود دارد؟

Folie 2 

 فرزند من در چه موقعیتی قرار دارد؟ او چه امکاناتی پیش رو دارد؟

 

  باشد  ((MS)آموزش متوسطه )مکتب متوسطه دوره اولاگر او در 

 .گوناگون دارد گرایشهایسال با  ۵سال یا  ۴تا  ۳و  ۱بین  پس موقعیت انتخاب مدارس مختلفی
 

 عمومی  تعلیمات یا لیسه نظری شاخه دوره اول آموزش متوسطهاگر در  و
 Matura یا به پایان دوره لیسه کهمیتواند اگر مایل باشد  ،باشد (AHS-Unterstufe)سطح پایینی

 .وارد شود (AHS-Oberstufe)لیسه  باالتربرسد، به دوره 

 (inklusive Bildung) میکند تحصیل ویژه نیازهای خاص در سیستم آموزش اگر و یا

 .پیش رو دارد پس امکانات مختلفی

Folie 3 

 :یبعد از صنف هشتم به طور کل یو آموزش یلیامکانات تحصو اکنون 



Folie 1 

 

 محترم، اءیاولو  والدین

 

زیادی  راههایسر میبرد. بعد از کالس هشتم،  هب فرزند شما اکنون در مرحله حساسی از زندگی
د. داشتن امکانات زیاد، سواالت زیادی نیز به وجود دار و شغلی تحصیلی برای ادامه آموزش

 میاورد.همراه خود 
 

این ویدئو به شما امکان یک آشنایی اجمالی در مورد راههای مختلف آموزش، انواع گوناگون 
 را میدهد. از طریق کارآموزی های آموزش شغلیو دوره مدارس و مکتب ها

 

آینده و برنامه ریزی مناسب  خوب، زیربنای استقالل شغلی چرا که ما میدانیم، آموزش تحصیلی
 برای فرزند شما تشکیل میدهد. زندگی را

در تعیین راه آموزش و تحصیل  و مهمی عمده یا سرپرست دانش آموز، نقش شما به عنوان ولی
 ، چه به طور مستقیم، و چه غیر مستقیم.میکنیدفرزند خود بازی 

و  هنگامی که سواالتی در این زمینه دارید، ارزشمند است که حتما به مشاوره بروید از این جهت
 اطالعات الزم را کسب نمائید.

 پس ببینیم که چه امکانات آموزشی وجود دارد؟

Folie 2 

 فرزند من در چه موقعیتی قرار دارد؟ او چه امکاناتی پیش رو دارد؟

 

  باشد  ((MS)آموزش متوسطه )مکتب متوسطه دوره اولاگر او در 

 .گوناگون دارد گرایشهایسال با  ۵سال یا  ۴تا  ۳و  ۱بین  پس موقعیت انتخاب مدارس مختلفی
 

 عمومی  تعلیمات یا لیسه نظری شاخه دوره اول آموزش متوسطهاگر در  و
 Matura یا به پایان دوره لیسه کهمیتواند اگر مایل باشد  ،باشد (AHS-Unterstufe)سطح پایینی

 .وارد شود (AHS-Oberstufe)لیسه  باالتربرسد، به دوره 

 (inklusive Bildung) میکند تحصیل ویژه نیازهای خاص در سیستم آموزش اگر و یا

 .پیش رو دارد پس امکانات مختلفی

Folie 3 

 :یبعد از صنف هشتم به طور کل یو آموزش یلیامکانات تحصو اکنون 

Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و

Folie 6 

 :شامل (BMS) یمکتب مسلک ای یاحرفه یدوره متوسطه فن و یا ورود به

 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 و دامپروری کشاورزی یا هنرستانمکتب مسلکی 

Folie 7 

 :شامل (BHS) یشغل یعال سهیل ای یا حرفه یفن یکالج آموزش عال و یا ورود به
 

 (HAK) اقتصادو  بازرگانی یا لیسه عالی کالج
 (HTL) فنی یا لیسه عالی کالج

 (BHS-Tourismus)و جهانگردی توریسم یا لیسه عالیکالج 
 (HLA-Mode und Design)مد و لباس مد و لباس یا لیسه عالی طراحی یعال سهیل ایکالج 
 (Bafep) کودک یاری یعال سهیل ایکالج 
 (Basop) یپداگوژ الیسوس یعال سهیل ایکالج 

Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و

Folie 6 

 :شامل (BMS) یمکتب مسلک ای یاحرفه یدوره متوسطه فن و یا ورود به

 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 و دامپروری کشاورزی یا هنرستانمکتب مسلکی 

Folie 7 

 :شامل (BHS) یشغل یعال سهیل ای یا حرفه یفن یکالج آموزش عال و یا ورود به
 

 (HAK) اقتصادو  بازرگانی یا لیسه عالی کالج
 (HTL) فنی یا لیسه عالی کالج

 (BHS-Tourismus)و جهانگردی توریسم یا لیسه عالیکالج 
 (HLA-Mode und Design)مد و لباس مد و لباس یا لیسه عالی طراحی یعال سهیل ایکالج 
 (Bafep) کودک یاری یعال سهیل ایکالج 
 (Basop) یپداگوژ الیسوس یعال سهیل ایکالج 

Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و

Folie 6 

 :شامل (BMS) یمکتب مسلک ای یاحرفه یدوره متوسطه فن و یا ورود به

 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 و دامپروری کشاورزی یا هنرستانمکتب مسلکی 

Folie 7 

 :شامل (BHS) یشغل یعال سهیل ای یا حرفه یفن یکالج آموزش عال و یا ورود به
 

 (HAK) اقتصادو  بازرگانی یا لیسه عالی کالج
 (HTL) فنی یا لیسه عالی کالج

 (BHS-Tourismus)و جهانگردی توریسم یا لیسه عالیکالج 
 (HLA-Mode und Design)مد و لباس مد و لباس یا لیسه عالی طراحی یعال سهیل ایکالج 
 (Bafep) کودک یاری یعال سهیل ایکالج 
 (Basop) یپداگوژ الیسوس یعال سهیل ایکالج 



Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و

Folie 6 

 :شامل (BMS) یمکتب مسلک ای یاحرفه یدوره متوسطه فن و یا ورود به

 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 و دامپروری کشاورزی یا هنرستانمکتب مسلکی 

Folie 7 

 :شامل (BHS) یشغل یعال سهیل ای یا حرفه یفن یکالج آموزش عال و یا ورود به
 

 (HAK) اقتصادو  بازرگانی یا لیسه عالی کالج
 (HTL) فنی یا لیسه عالی کالج

 (BHS-Tourismus)و جهانگردی توریسم یا لیسه عالیکالج 
 (HLA-Mode und Design)مد و لباس مد و لباس یا لیسه عالی طراحی یعال سهیل ایکالج 
 (Bafep) کودک یاری یعال سهیل ایکالج 
 (Basop) یپداگوژ الیسوس یعال سهیل ایکالج 

Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و

Folie 6 

 :شامل (BMS) یمکتب مسلک ای یاحرفه یدوره متوسطه فن و یا ورود به

 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 و دامپروری کشاورزی یا هنرستانمکتب مسلکی 

Folie 7 

 :شامل (BHS) یشغل یعال سهیل ای یا حرفه یفن یکالج آموزش عال و یا ورود به
 

 (HAK) اقتصادو  بازرگانی یا لیسه عالی کالج
 (HTL) فنی یا لیسه عالی کالج

 (BHS-Tourismus)و جهانگردی توریسم یا لیسه عالیکالج 
 (HLA-Mode und Design)مد و لباس مد و لباس یا لیسه عالی طراحی یعال سهیل ایکالج 
 (Bafep) کودک یاری یعال سهیل ایکالج 
 (Basop) یپداگوژ الیسوس یعال سهیل ایکالج 

Folie 4 

 :میشود هاییاز صنف هشتم به طور خاص شامل چه مسیر و آموزشی بعد و حاال امکانات تحصیلی

با این  آشنایی امکانکه طول مدت یک سال، با صنف نهم  کپلی تکنیمکتب  ورود به به عنوان مثال
 :میکندرا فراهم  و یا مسلکی شغلی یها رشته

Folie 5 

 و مکاترونیک( کامپیوتر و ماشین آالت، ساختمان و صنایع چوب، برق، فلزکاری)  فنی بخش
 بازرگانی و خدمات اداریبخش 
 به طور عام خدماتبخش 
 و جهانگردی  توریسمبخش 
 مشاغل سوسیال و خدمات اجتماعی ...بخش 

 
 :شغلی کارآموزیدوره  ورود به ،ها گزینه از یکیبه عنوان  در ادامهو 

 استسال  ۴تا  ۳ بین اغلب این دوره هاطول مدت  

 .وجود دارد ای )کار آموزی( حرفه فنی رشته ۲۰۰در کل حدود  و
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 اقتصاد یا هنرستان  مکتب مسلکی
 و خدمات بازرگانییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مشاغل سوسیالیا هنرستان مکتب مسلکی 
 کودکمهد  دستیاری مربییا هنرستان مکتب مسلکی 
 مد و لباسیا هنرستان مکتب مسلکی 
 هتلدارییا هنرستان مکتب مسلکی 
 رستوران دارییا هنرستان مکتب مسلکی 
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Folie 8 
تعلیمات عمومی یا لیسه عالی دوره متوسطه دوم نظری ورود بهو مدارس  امکتب هو در کنار این 

(AHS/ORG) نیز امکانپذیر میباشد. 
 

 :سال۴مدت  طول با
 یعیورزش و علوم طب ،یزبان خارج ک،یموز: مثل مختلف گرایشهایو 

 
Folie 9 
 :مکتبها و مدارس به شرایط ورودو اکنون 

باید توجه  که فرزند شما باشد و به هر مکتب باالتری بخواهد وارد شود، در هر صورت در هر مکتبی

 :داین قبیل میتواند باش از هآنها ک یداشت به شرایط ورود
 فرزند شما نوع مکتب پیشین ای ، وپیش رو خاص در حد نصاب، بسته به نوع مکتب یسنمرات در

 با گرایش هنرمثال در مدارس  امتحانات ورودی
 تست ورودی کامپیوتری

 گزینش از طرق خاص

 !توجه داشت باشید نیز به مهلت های ثبت نام

 :شغلی یهای کار آموزبود و حاال میرسیم به دوره مدرسه ای و این اطالعات در رابطه با مکتب
 

Folie 10 
  ،یشغل یکار آموزو اکنون میرسیم به 

 
 ؟میکندبه چه فرم کار  )مکتب کار آموزی و شرکت( دوگانهسیستم  با، کار آموزی شغلی

 گوناگونیا مسلک شغل  ۲۰۰بیش از  با
 دوره طول مدت سال ۴تا  ۳و  

 جستجو کرد زیاد خیلیفرصت کار آموزی باید شخصا  پیدا کردن برای
 

 آموزیکار فرصتداوطلب به عنوان (AMS) در اداره کار و اشتغال  میتوان در ابتدای صنف نهم
  های کاراموزیدوره از طریق در بازار آزاد کار آموزی، تا در صورت عدم موفقیت ثبت نام نمود

AMS وارد شدبیرون از حوزه بازار کار  آموزشگاه های به. 
 

Folie 11 

 : میباشد به چه فرم روند کار آموزی شغلیاکنون ببینیم که 
 قرارداد کار آموزی با یک شرکت بسته میشود

 او هر دو امضا میکنند قرارداد را کار آموز و ولی
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AMS وارد شدبیرون از حوزه بازار کار  آموزشگاه های به. 
 

Folie 11 

 : میباشد به چه فرم روند کار آموزی شغلیاکنون ببینیم که 
 قرارداد کار آموزی با یک شرکت بسته میشود

 او هر دو امضا میکنند قرارداد را کار آموز و ولی

Folie 8 
تعلیمات عمومی یا لیسه عالی دوره متوسطه دوم نظری ورود بهو مدارس  امکتب هو در کنار این 

(AHS/ORG) نیز امکانپذیر میباشد. 
 

 :سال۴مدت  طول با
 یعیورزش و علوم طب ،یزبان خارج ک،یموز: مثل مختلف گرایشهایو 

 
Folie 9 
 :مکتبها و مدارس به شرایط ورودو اکنون 
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 با گرایش هنرمثال در مدارس  امتحانات ورودی
 تست ورودی کامپیوتری

 گزینش از طرق خاص

 !توجه داشت باشید نیز به مهلت های ثبت نام

 :شغلی یهای کار آموزبود و حاال میرسیم به دوره مدرسه ای و این اطالعات در رابطه با مکتب
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 .به سر میبرد آزمایشی ماه کار آموز در مرحله ۳مدت  و تا
 (LAP) میگیردو تئوری انجام  به صورت عملی امتحان پایانی شغلی

 همراه شود(Matura)میتواند با کالس دروس دیپلم لیسه  آموزش شغلیو 
 .فراهم میباشند بعد از دوره کار آموزی آموزشهای تکمیلی گوناگونیامکانات 

Folie 12 

 
یک چالش برای  ،دوره کار آموزی فرصت بدست آوردنیا در مکتب  امکان ثبت نامجستجو برای 

 شما و فرزند شما میتواند باشد،
 
 :توصیه ما به شما لذا
 

 اطالعات بدست آورید 

 تست کنید

 جستجو کنید و حمایت راهنماییدریافت برای 

 به مشاوره بروید
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      1010; Wipplingerstraße 28, Tel: 01/ 52525 - 7700 

  :الاداره کار و اشتغ(AMS) در  (BIZ)مراکز اطالع رسانی مشاغل 

 940 - 50904 /01 :تلفن تماس      

  13h – 8 :جمعه ,15:30h – 8:دوشنبه تا پنجشنبه       

 

 میشود کار آموز از طرف شرکت به مکتب کار آموزی معرفی
 میکندرا تعیین  آموزش شغلی مبانی دروس ،شغل مربوطه یآموزشقانون 

 .به سر میبرد آزمایشی ماه کار آموز در مرحله ۳مدت  و تا
 (LAP) میگیردو تئوری انجام  به صورت عملی امتحان پایانی شغلی

 همراه شود(Matura)میتواند با کالس دروس دیپلم لیسه  آموزش شغلیو 
 .فراهم میباشند بعد از دوره کار آموزی آموزشهای تکمیلی گوناگونیامکانات 

Folie 12 

 
یک چالش برای  ،دوره کار آموزی فرصت بدست آوردنیا در مکتب  امکان ثبت نامجستجو برای 

 شما و فرزند شما میتواند باشد،
 
 :توصیه ما به شما لذا
 

 اطالعات بدست آورید 

 تست کنید

 جستجو کنید و حمایت راهنماییدریافت برای 

 به مشاوره بروید
 

Folie 13 
 

 :را در وبسایت ما میتوانید پیدا کنید حمایتو اطالع رسانی  ،مراکز مهم مشاوره اینجا در و

 
 (AK) :در سازمان اتاق کار-Bildungsnavi–پروژه   

  1406 – 65 501 /01 :تلفن تماس  

 ۱۴الی  ۹ :پنجشنبه& دوشنبه   

 ۱۸اال  ۱۳: شنبه و چهارشنبه سه 

 801 13 65 510 01: ساعت ۲۴جواب ظرف )واتساپ( 

 bildungsnavi@akwien.at 

 :اداره آموزش و پرورش شهر وین

      1010; Wipplingerstraße 28, Tel: 01/ 52525 - 7700 

  :الاداره کار و اشتغ(AMS) در  (BIZ)مراکز اطالع رسانی مشاغل 

 940 - 50904 /01 :تلفن تماس      

  13h – 8 :جمعه ,15:30h – 8:دوشنبه تا پنجشنبه       

 
 راههای ،دیدانیو همانطور که م میکنیرا م نهایو بهتر تیموفق یشما و فرزندتان آرزو یو حاال ما برا

 .برسانندد شما را به مقصد فرزنشما و میتوانند  یادیز
 

 با تشکر از توجه شما

 :AK 
wien.arbeiterkammer.at/bildungsundberufswahl 

  WhatsApp 01 510 65 13 801

https://wien.arbeiterkammer.at/bildungsundberufswahl

