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KAUSA Servis Merkezi 
Kiel

Meslek eğitimi – şimdi!

Almanya çapında faaliyet gösteren "Eğitim ve Göç Koordinasyon 

Merkezi" göçmenlik geçmişine sahip girişimcileri mesleki eğitime 

dâhil etmeye, göçmenlik geçmişine sahip gençlerin mesleki eğitime 

iştiraklerini arttırmayı ve ebeveynleri mesleki eğitim alanında 

bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

KAUSA – Almanya çapında faaliyet gösteren "Eğitim ve Göç  

- Landesgeschäftsstelle / Eyalet Merkezi -
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Mahalli servis merkezi size destek olacak ve 

sorularınız için size yardımcı olacaktır. Bize 

gelin.

KAUSA Servis Merkezi olarak bize 

başvurabilirsiniz. Serbest çalışan, genç ve 

göçmenlik geçmişine sahip olan ebeveynlere mesleki 

eğitim konusunda kapsamlı danışmanlık hizmeti ve 

bilgi veriyoruz. Mesleki eğitim sisteminde size sunulan 

fırsatlardan faydalanabilmeniz için size yardımcı 

olmak istiyoruz.

İletişim ağında ortak çalıştığımız göçmen organizasyonları 

ve mesleki eğitimi ile ilgili kurumlar, okullar 

ve işletmelerdir.

Girişimciler

Genç göçmenler

Siz de 15 ila 25 yaş arasında olup mesleki 

eğitime başlamak mı istiyorsunuz?

Eğitimini alacağınız hangi mesleğin size uygun 

olduğunu bilmek mi istiyorzunuz?

Mesleki eğitim yeri aramada desteğe mi 

ihtiyacınız var?

Ebeveynler

Kızınız veya oğlunuza meslek seçiminde destek 

mi olmak istiyorsunuz?

Almanya'daki mesleki eğitim sistemi hakkında 

sorularınız mı var?

Daha kapsamlı danışmanlık hizmeti almak için 

merkezi bir başvuru yeri mi arıyorsunuz?

Daha geniş bilgi ve mahalli birime başvuru için 

www.jobstarter.de/KAUSA-Servicestellen

KAUSA

KAUSA - 
Eğitim ve

 Göç 
Koordinasyon 

Merkezi 

İkili eğitim sistemi Almanya'daki ekonomik başarının 

önemli bir parçasıdır. Her yıl yaklaşık 560.000 öğrenciler 

meslek eğitimi alarına alınmaktadır. İkili eğitim kadar, 

bununla bağlantılı sorular da aynı oranda da çeşitlilik 

arz eder: İkili eğitim nasıl işler? Nasıl meslek 

eğitimi veren bir işletme olabilirim? Mesleki 

eğitim yeri aramada bana kim yardımcı 

olur? Mesleki yönelimde çocuklarıma 

nasıl destek olabilirim?

Almanya çapında faaliyet gösteren "Eğitim ve 

Göç Koordinasyon Merkezi" göçmenlik geçmişine 

sahip girişimcileri mesleki eğitime dâhil etmeye, 

göçmenlik geçmişine sahip gençlerin mesleki 

eğitime iştiraklerini arttırmayı ve ebeveynleri 

mesleki eğitim alanında bilgilendirmeyi 

amaçlamaktadır.

Siz de mesleki eğitim veren bir işletme olmak 

için ilgi mi duyuyorsunuz?

Almanya'daki mesleki eğitim sistemi hakkında 

bilgiye ihtiyacınız mı var?

Siz de kendi işletmenizde mesleki eğitim 

vermek ve bu eğitim yeri için uygun bir genç 

mi arıyorsunuz?
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