
ÖNCE MESLEK!

Çocuğunuz, meslek eğitimi arayışında veya şu an bir meslek eğitimi almakta mı?
Çocuğunuza destek olmak istiyorsunuz ve bu konuda güvenilir bir danışmana 
ihtiyacınız mı var?

Tüm sorularınızı yanıtlıyoruz, örneğin:
 ■ Almanya´da hangi alanlarda meslek eğitimleri vardır?
 ■  Hangi meslek eğitimi çocuğum için doğru olandır?
 ■  Çocuğuma eğitim yeri arayışında nasıl yardımcı olabilirim? (Örneğin mülakata çalışma, 
mali destek için başvurma)

 ■ Meslek eğitimi boyunca çocuğuma nasıl eşlik edebilirim? (Örneğin meslek eğitimi sözleşmesinin 
feshi tehlikesinde ne yapabiliriz? Çocuğum memnun olmaması halinde işletmeyi değiştirebilir mi?)

 ■ Çocuğum okuldaki notunu nasıl iyileştirebilir? Ücretsiz ders yardımı nerede var?

Gelin, çocuğunuza meslek arayışında adım adım beraber destek olalım!

Bilgi almak için sabit görüşme saatleri: 
Her salı saat 10.00 ve 12.00 arası veya randevu dahilinde

Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart

Randevu almak için bize 0174-8078228 numaralı telefonu arayarak, WhatsApp yazarak 
veya darum-ausbildung@joblinge.de adresimize E-Mail yollayarak ulaşabilirsiniz.

Önce meslek!, JOBLINGE gAG Region Stutt-
gart‘ın bir programı olup Baden-Württemberg 
eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Konut İnşası 
Bakanlığı tarafından Avrupa Sosyal Fonu´nun 
maddi katkılarıyla desteklenmektedir.

ULAŞIM    
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 Darum Ausbildung



DARUM AUSBILDUNG!

Ihr Kind sucht eine Ausbildung oder ist in einer Ausbildung?
Sie möchten Ihr Kind unterstützen, wissen aber nicht wie?

Wir beanworten alle Ihre Fragen, unter anderem:
 ■ Welche Ausbildungen gibt es?
 ■  Welche Ausbildung ist die richtige für mein Kind?
 ■ Wie kann ich meinem Kind bei der Ausbildungssuche helfen? (z. B. Vorstellungsgespräche 
üben, fi nanzielle Unterstützung beantragen)

 ■ Wie kann ich mein Kind während der Ausbildung begleiten? (z. B. meinem Kind droht die 
Kündigung, was jetzt? Mein Kind ist unzufrieden mit dem Betrieb, ist ein Betriebswechsel möglich?)

 ■ Wie kann mein Kind seine Noten in der Schule verbessern und wo gibt es kostenlose 
Nachhilfe?

Hier bekommen Sie Hilfe

Infostunde jeden Dienstag von 10:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung
Wilhelmsplatz 10
70182 Stuttgart

Anmeldung per WhatsApp oder Anruf unter 0174-8078228
E-Mail: darum-ausbildung@joblinge.de

ANFAHRT
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