
 سال ادغام
 شما دارای شرایط دریافت پناهندگی یا محافظت جنبی بوده یا پناهجوی سوریه ای هستید و تمایل دارید زبان آلمانی خود را بهبود بخشیده و وارد بازار

کار اتریش شوید؟پس از فرصت های ارائه شده توسط سال ادغام بهره مند شوید̣

چه مدت؟

 سال ادغام حداقل پس از یک سال به پایان می رسد، و بدان طریق تمام
 برنامه هایی که پیش از گذشت این سال شروع شده اند می توانند همچنان به اتمام

 برسند̣

 چه مقدار؟

افراد واجد شرایط پناهندگی و محافظت جنبی کمکی در زمان
(AMS) مشارکت در برنامه از سرویس اشتغال عمومی اتریش 

کمک دریافت می کنند (کمک برای پوشش دادن هزینه های زندگی̦
کمک هزینه برای تأمین هزینه های کمکی دوره(ها))

 پناهجویان سوریه ای همچنان مزایای یارانه ای اصلی را دریافت
 می کنن̣د

کجا؟

(AMS) مشاور ذی صالح شما در دفتر محلی سرویس اشتغال عمومی اتریش  
 جزئیات بیشتری در مورد پیش نیازها در اختیار شما قرار می دهد و در کنار

شما برنامه ای برای سال ادغام شما تنظیم می کن̣د

برای چه کسی؟

شما دارای شرایط دریافت پناهندگی یا محافظت جنبی بوده و این وضعیت پس
از �� دسامبر ���� به شما اعطا شده و تا این لحظه کاری پیدا نکرده اید̦

پس در این شرایط حتی موظف به شرکت در سال ادغام هستی̣د

 یا پناهجوی سوریه ای هستید که احتمال دریافت مجوز اقامتتان باالست، پس
 می توانید در سال ادغام که دارای پیش نیازهای خاصی است شرکت نمایید.به هر
 حال، رد شدن درخواست پناهندگی شما باعث اتمام فوری مشارکت شما خواهد

شد̣

سایر پیش نیازها شامل مهارت های زبان آلمانی در سطح ��، تکمیل کردن
 دوره مدرسه اجباری و توانایی کار کردن است̣

چه چیز؟

سال ادغام، فرصت مشارکت در زندگی اجتماعی اتریش، افزایش شانس
 مموفقیت شما در بازار کار به وسیله کسب و تقویت مهارت هایی در مشاغل و
 حرفه های مختلف و کمک به شما در فراگیری زبان آلمانی را برای شما فراهم

می کند.این رویداد شامل این برنامه ها است˸

تشخیص توانایی های حرفه ای
مهارت های زبان آلمانی

جهت گیری شغلی
آموزش های مربوط به ارائه درخواست (شغلی)

آموزش ضمن خدمت
دوره های کسب مجوزهای حرفه ای و غیره
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