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لمزيد من المعلومات على
: المواقع التالية


www.kreis-euskirchen.de/service/kobiz/Koko.php



www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de/



www.berufsorientierung-nrw.de/



www.schulministerium.nrw.de

أنت مهتم بنفسك لذلك كنت تبحث عن
فرص لك في مواصلة اتمام
التعليم العام الخاص بك
في المداوالت الخاصة بك سوف يكون لدينا
 وفقا لشهادتك، نظرة عامة أنك تجد في الصفحة األخرى مساعدة
يتم عرض الخيارات األخرى



IHK: Industrie- und Handelskammer
الغرف الصناعية والتجارية



HWK: Handwerkskammer
الغرفة الحرفية



BvB: Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen
التدريب قبل الوظيفة



NRW: Nordrhein-Westfalen
شمال الراين فيستفاليا



EQ: Einstiegsqualifizierung
مؤهالت الدخول



FOR: Fachoberschulreife
المعهد المهني



FHR: Fachhochschulreife
الكلية التقنية



HS: Hauptschule
المدرسة الثانوية الدنيا

مركز التكامل
(KoBIZ)
( هئية التنسيق المحليKAoA)

المنارة للشباب
إلى أين بعد المدرسة
في كرايس اويسكيشن ؟
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وحدة التنسيق البلديةKoBIZ –KAoA
إلى أين بعد المدرسة ؟ الطرق إلى المدارس العامة
حتى تتمكن من تحقيق ما يلي

سجل نفسك في…

لديك…

أذا لديك الخيارات التالية



التدريب المهني المنجزة والتخرج





المهنة والمعرفة والتوجيه والمدارس الثانوية



التعليم التكميلي
مكتب التالميذ في بلدية أويسكيرشين ,الحكومة المحلية




التخرج من المدرسة الثانوية



التدريب المهني
)مدرسة وشركة  -النظام المزدوج(
إعداد التدريب النمط (أ) .دوام جذئي (مدرسة اإلنتاج  .
()NRW,BvB,EQ
دوام كامل  :النمط (ب )
كلية التدريب 

التخرج من المدرسة الثانوية بعد الصف  9وال 10





,وكالة العمل ,مركز العمل
)IHK, HWK(,
الشركة  ,النقابات
المدرسة المهنية  ,مركز العمل



التخرج من المدارس الثانوية
والتدريب المهني المنجز
بعد الصف العاشر , HSالمعرفة .المهنة BFS 1:
)مع المؤهالت( , FORالمعرفة .المهنة BFS 2:
المهنة.المعرفة,انهاء التآهيل المهني وفقا للقانون الوطني 
) (FORمع المؤهالت





التخرج من المدرسة الثانوية
والتدريب المهني
المهنة .المعرفة والكلية التقنية 
الجذء التقني
التاهيل المهني والتخرج بموجب القانون 
االتحادي والكليات التقنية
المهنة المعمقة .المعرفة 
والكلية التقنية





 , ( IHK, HWK(,وكالة العمل العمل ,مركز العمل
الشركة ,النقابات
المدرسة المهنية ,وكالة العمل ,مركز العمل

المدرسة المهنية  ,مركز العمل
,وكالة العمل ,مركز العمل
)IHK, HWK(,
الشركة  ,النقابات
المدرسة المهنية  ,مركز العمل






المدرسة المهنية  ,مركز العمل



,مركز العمل



المدرسة المهنية

,وكالة العمل ,مركز العمل
)IHK, HWK(,
الشركة  ,النقابات
مركز العمل ,المدرسة الثانوية العامة  ,

المدرسة الشاملة  ,المدرسة المهنية



اإلنتهاء من التدريب المهني
الكلية التقنية العامة
الكلية التقنية العامة و المدرسة المهنية.المعرفة 
التخرج المهني بموجب القانون اإلتحادي 



فحص خارجي

لم أنهي تعليمي المدرسي



التدريب المهني
)المدرسة و العملية – النظام المزدواج(
) -1 (FORسنة كلية التدريب المهني ل 
BFS 1 und BFS 2

)(FOR

 -2سنة كلية التدريب المهني

مدرسة ثانوية بعد الصف 9
و10





التدريب المهني
)مدرسة وشركة– النظام المزدوج(
) -2 (FHRسنة المدرسة المهنية العليا 
)(FHR

 -3سنة المدرسة المهنية العليا



المعهد المهني



درجة متوسطة في
التخرج المدرسي (مدرسة
ثانوية)



التدريب المهني
)مدرسة وشركة –النظام المزدوج(
المدرسة الثانوية او المهنية 
المستوى المتقدم في المدرسة الشاملة 

من أجل مع
التآهيل مالحظة

