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 Göçmenlere yönelik  
 

Pfaffenhofen a.d.Ilm Ilçesi  

landkreis-pfaffenhofen.de 

■ Hizmetlerimiz  

Sizi desteklediğimiz hususlar: 

■ Almanca öğreniminiz  

■ Eğitiminizi tamamlama imkani  

■ Mesleki eğitiminin tamamlanmasi  

■ Iş hayatina giriş  

■ Mesleki eğitiminin ilerletilmesi  

■ Diğer ülkelerden elde edilmiş mezuniyetlerin 

tanınması  

■ Gerektiği durumlarda diğer kurumlara 

yönlendrilmesi  

 

■ Muhatabınız  
 

Okul eğitimi ve mesleki eğitim konusunda  

08441 27-2967 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 
 

Mesleğe giriş ve mesleki bilgilerin arttırılması ve 
ilerletilmesi  

08441 27-2965 

Löwenstr. 2 – 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm  

Bildungskoordination@landratsamt-paf.de 

Resim: © pixabay        

Not: Tüm hizmetler veri 

koruma yasası uyarınca 

korunmaktadir.  

Güncel durum: 2020  

Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Yayımcı: Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm 

Tel.: 08441 27-0 | Fax: 08441 27-271 
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■  Konu içerik nedir? 
 

Dil, eğitim ve iş entegrasyon için önemli adımlardır. Uygun iş bu-

labilmek için almanca öğrenimi önemlidir. Bunun için uygun eğitim de 

gereklidir. Entegrasyon alanı almanca kurslari, eğitim olanakları ve ül-

kenizde edindiğiniz mezuniyetlerinizin taninmasi hususunda danışmanĺık 

sunmaktadir. Eğitim hayatınızın planlanlanması konusunda size ilk 

danısmanlık hizmeti ve oryantasyon sunmaktayız.  

Ilçedeki işletmelere yönelikte danışmanlık sunmaktayız.  

Göçmen kökenli çalışanlarınızın eğitimlerinin ilerletilmesi ve arttırılması 

konusunda önerilerimizle hizmetinizdeyiz.  

■ Dil 

 Her türlü Almanca kursları, örneğin: entegrasyon, okuma -yazma ve 

mesleki dil kurslari gibi 

 Sınavlara girebilmek için gerekli ön şartlar hususunda eğitim  

 

■ Okul Egitimi  

 Okul Egitimi; örneğin: Almanya ve Baverya eyaltinin okul sistemi, 

özel ders imkanlari ve tahsilinizin tekrar edilmesi ve almanya dışında 

elde edilmiş mezuniyetlerin tanınması 

 

■ Mesleki eğitimin yanısıra , mesleki bilginin arttırılması ve 

geliştirilmesi 

 Mesleki eğitim, mesleki eğitimin ilerletilmesi ve arttırılması:  

 Mesleki ön hazırlık, ikili eğitim ve okul düzeyinde eğitim, Mesleki 

tahsilinizin tekrar edebilmeniz 

 Tamamlanmış Mesleki eğitiminizin taninmasi, finansal ve kişisel 

destek imkanlari gibi danısmanlık merkezleri desteği verilmektedir 

 Akademik Eğitim; örneğin: Bölüm çeşitliliği ve akademik başarıların 

tanınması 

 

■ Iş  

 Iş verenler ve Mesleki eğitim verenler için danısmanlık sunulmaktad-

ir. Örneğin: Işletmeler için uzmanlik yerlerinin gösterilmesi teşvik 

imkanlari olanağı, işletme bünyesinede almanca eğitimi ve resmi 

daire işlemleri için destek hizmeti. 

 

Danısmanlık hizmetlerimiz ücretsiz olup güvene ilkesine dayalı ve 

kapsamlıdır. Danışmanlığımız kişiye özel olup kişinin koşularına uygun 

gerçekleşmektedir.  

 

■ Hangi yönde danısmanlık sunuyoruz?  
 

Kişisel eğitim hayatınızın şekillendirmede ve mesleki oluşumunuzda 

destek hizmeti vermekteyiz.  

■ Söz konusu kimler?  
 

Hizmetlerimiz ülkemize yeni göçmüş veya daha önce gelmiş göçmenler 

dahil tüm göçmenleri kapsamaktadir. Göçmenlerin ırkları gözetilmeksi-

zin, oturma izinlerinin türleri dikkate alınmaksızın ne amaç için geldikle-

rine bakılmaksızın; eğitim hususunda danışmanlık vermekteyiz.  

 


