İş Hayatıma
Başlarken
Ön Bilgi

Neler yapabildiğimi göstermek istiyorum!
Mesleki yeterliliklerin tanınması

Okul eğitimini veya bir mesleki eğitimi ya da üniversite eğitimini
tamamladınız mı? O halde belgelerinizin denkliğini almanız
gerekiyor. Avusturya’da bu sürece “denklik verme” deniyor.
Okul belgelerinin tanınması:
Bilgi almak için Eğitim Bakanlığı’nın Web
sitesine giriniz:
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/
unterricht/nostrifikationen.html
Yüksekokul ve üniversite diplomalarının
tanınması:
Tanıma ve denklik işlemleri başvurulan
yüksekokul tarafından yapılmaktadır
ENIC-NARIC Austria (= Ulusal Akademik
Tanıma Bilgi Merkezi)
https://bmbwf.gv.at/studium/
academic-mobility/enic-naric-austria/
ansprechstellen/
Mesleki eğitim belgelerinin tanıması
AST (yurtdışında yeterlilik kazanmış kişiler
için destek hizmetleri)
www.anlaufstelle-anerkennung.at

Belge

N OT
İş tecrübeniz veya mesleki eğitiminiz
varsa ilgili belgelere ihtiyacınız var.
Lütfen hangi belgelerin sizin için
önemli olduğunu öğrenin.
www.berufsanerkennung.at

… NEDİR?
BIZ
AMS ofislerinin çoğunda BIZ (Kariyer Bilgi
Merkezleri, BerufsInfoZentren) vardır. BIZ
Avusturya’da meslekler ve bu mesleklerde nasıl
mesleki eğitim alabileceğinize yönelik ücretsiz
bilgilendirme imkanı sunar.

Düzenlenmiş meslekler
Mesleğiniz öğretmenlik, sağlık hizmeti veya kayıtlı
hemşirelik, tıbbi doktorluk, avukatlık, mimarlık,
inşaat veya sivil mühendislik ise bunu kanıtlayan
belgerleri sunmak ve bazı sınavlara girmek
zorundasınız.

Çocuğum için en iyi bakımı istiyorum!
Çocuk bakımı

Bir veya daha fazla çocuğunuz mu var?
Anne ve babaların hem anne-baba olma hem de meslek sahibi
olmalarını sağlamak için aile dışında çocuk bakım imkanları var.
Anaokulunda ne yapılır?
Anaokullarında ya da çocuk bakım guruplarında
çocuklar oyunlarla okula gitmeye hazırlanırlar, yeni
arkadaşlar edinirler ve Almanca öğrenirler.
Çocuklarım için hangi çocuk bakım imkanları var?

Kreşler: 3 aylıktan 3 yaşa kadar
Anaokulları: 2-3 yaşından 6 yaşına kadar

Okula giden çocuklar için çocuk bakımı:
Okullar veya belediyeler tarafından öğleden sonra
okulda veya başka bir kurumda çocuk bakım
imkanları sunulur.
Çocuk Bakım Merkezlerine dair bilgiler:
https://www.ams.at/arbeitsuchende/
karenz-und-wiedereinstieg/adressenfuer-frauen#informationen-ueberkinderbetreuungsstellen

Ö N E M Lİ
Ücretsiz bir yıllık zorunlu
okul öncesi eğitim bütün
çocuklar için geçerlidir.
Yani: 5 yaşından 6 yaşına kadar
bütün çocuklar anaokuluna
gitmek zorundadır.

… NEDİR?
Çocuk bakım yardımı
Çalışmak istediğiniz fakat maddi durumunuzun
çocuklarınızın bakım hizmetleri için yeterli
olmadığı durumlarda verilen mali yardımdır.

Doğum izni
Avusturya‘da ücretli bir işte çalışan kadınlar
ve erkekler anne-baba olduklarında işlerine ara
verebilirler. Bu sırada çocuklarına bakabilirler.
Doğum izninden sonra biran önce kariyerlerine
geri dönmeleri elzemdir.

Hoş geldiniz!
AMS’nin Olanakları

Avusturya’da bir iş bulup yeni bir hayata mı başlamak
istiyorsunuz? Bizler AMS’de (Avusturya Kamu İstihdam İdaresi)
sizlere yardımcı olacağız.
AMS nedir ve sizin için ne yapabiliriz?
AMS çeşitli bölgelerde ofisleri olan bir kamu kurumdur.
Bunlar “bölge ofisleri” diye adlandırılır. Yetkili ofis ikamet ettiğiniz yere bağlıdır.
H İ Z M ET LE Rİ Mİ Z
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… NEDİR?
İşsizlik
Bir işte çalışmak istediğinizi belirttiğinizde bizler
isminizi ve adresinizi kaydederiz; böylece AMS‘ye
iş arayan olarak kaydolmuş olursunuz.

Fırsat Eşitliği Kanunu
Etnik kökeniniz, dininiz ya da kadın olmanızdan
dolayı ayrımcılığa maruz kalmazsınız. Başörtüsü
kullandığınız için bir işe alınmadıysanız bu fırsat
eşitliği kanununun ihlalinin göstergesidir.
www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Çalışmak istiyorum!
Bir iş bulmak

Avusturya’da hem kadınlar hem de erkekler ücretli
bir işe girebilirler. Özellikle kadınların kendi gelirinin
olması çok önemlidir.
AMS ‘de ilk randevunuz
Bu biraz zaman alabilir – sizin için ne
yapabileceğimizi araştırıp size yardımcı olacağız.
İlk randevunuza getirmeniz gerekenler:
e-kart’ınız (sağlık sigortası kartı) veya sosyal
güvenlik numarası onayınız

Deutsch

fotoğraflı bir kimlik (oturum kartı, iltica
başvurusu yapabilecekler için sıradan
seyahat belgeleri/kartı, vs)
İltica hakkınız olduğunu gösteren olumlu
karar (ikincil koruma konumundaki kişiler
için onay kararı ve iltica onay kararı)

TAVSI Y E
Almanca’yı çok az
biliyorsanız ya da hiç
bilmiyorsanız, yanınızda
bizimle etkili bir şekilde
iletişim kurabilecek bir
yetişkin bulundurmanız
gerekiyor.

… NEDİR?
Kadınların Kariyer Merkezi
Kadınların Kariyer Merkezi (FBZ,
Frauenberufszentrum) ikamet ettiğiniz federal
eyalette bulunmaktadır. İş arayan kadınlar
buradan yardım alabilirler.

FiT AMS Projesi
Kendi ülkenizde teknik bir eğitime başlamış
mıydınız veya teknik bir işte çalıştınız mı ya da
teknik bir iş eğitimi almak ister misiniz?
FiT AMS Projesi size destek verecek.

Çalışmak istiyorum!

Yanımda getirmem gerekenler:

e-kart veya
sosyal güvenlik numarası

fotoğraflı kimlik

ikincil koruma hakkı,
olumlu iltica kararı

Ne almayı umuyorum?

danışmanlık

bilgi

iş bulmak

mali destek

Yapabilirim!
Almanca öğrenmek

Avusturya’da iyi bir yaşam için iyi derecede
Almanca bilmeniz önemli. AMS ve Avusturya
Entegrasyon Fonu (ÖİF) dil kursları vermektedir.
Almancanız hangi seviyede?
Çeşitli Almanca seviyeleri vardır:
A1

Basit gündelik durumlarda kendini ifade
edebilir

A2

Gündelik durumlarda kendini ifade
edebilir

B1

Gündelik ve iş hayatında kendini çok iyi
ifade edebilir

B2

Anadili Almanca olanlarla akıcı bir
şekilde iletişim kurabilir.

Okuma & yazmayı öğrenme
Avusturya’da ayrıca okuma-yazma öğrenmek
isteyenler için de kurslarımız mevcut
(“Alphabetisierungskurse”).

TAVSI YE
Annelere özel
Almanca kursları
hakkında bilgi alın.

Buradan da destek alabilirsiniz!
Danışmanlık ve destek

Göçmenler için danışmanlık merkezleri
• mali problemler, aile meseleleri, ayrılma,
şiddet ya da hastalık gibi durumlarda ücretsiz
danışmanlık
• (zaman zaman) Almanca kursları
Kadınlar için danışmanlık
Ücretsiz danışmanlık verilen konular;
• hangi işte çalışabilirim?
• çocuklarıma kim bakabilir?
• ayrılma ya da şiddet veya hastalık gibi diğer
aile meseleleriyle karşılaşırsam ne
yapabilirim?
Danışmanlık merkezlerinin listesine bu linkten
ulaşabilirsiniz:
https://www.ams.at/arbeitsuchende/
karenz-und-wiedereinstieg/adressenfuer-frauen#frauenberatungsstellen

Siddet karşıtı merkezleri ve, kadın sığınma
evleri: Aile içi şiddet Avusturya’da ceza
gerektiren bir suçtur. Aile içi şiddete maruz
kalırsanız, Avusturya’da şiddet karşıtı
merkezleri ve kadın sığınma evlerinden koruma
ve destek talebinde bulunun.

0800 222 555
Şiddet karşıtı merkez
(Gewaltschutzzentrum)
Kadın sığınma evleri
(Frauenhaus)

Lütfen AMS ofisinizi ziyaret edin ve AMS danışmanınızla
görüşün. www.ams.at/frauen
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