Mesleki eğitim ve işgücüne katılım
KİM?

15 ile 64 yaş arası kişiler.

ÖNEMİ NEDİR?

Bir gereklilik olmasının yanı sıra çalışmak, sosyal olarak entegre olmayı, insanlarla bir araya
gelmeyi, arkadaş edinmeyi ve Fransızcayı daha iyi ve kolay bir şekilde öğrenmeyi sağlar. Burada
sunulan çeşitli düzenlemeler, en kısa zamanda iş bulmanıza yardımcı olmayı hedefler.

DÜZENLEMELER
Genel bilgiler
Size daha etkili bir şekilde destek vermek için, sunulan düzenlemeler şu koşullara bağlıdır:
•
•
•

yaşınız (15 ile 18 yaş arası, 18 ile 25 yaş arası, 25 yaş üstü),
mesleki bilgi ve tecrübeleriniz,
eğitim seviyeniz.

Durumunuza göre sunulan bu programlardan birine veya birkaçına katılabilirsiniz:
•
•
•
•

okul destek programları (Fransızca, matematik, diğer dersler),
kısa ve uzun süreli mesleki eğitim programları,
Cenevre üniversitesi (UNIGE) veya hautes écoles spécialisées’de yükseköğrenim
(Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri) (HES SO),
işletmelerde pratik stajlar (15 gün ile 3 ay süreli).

Eğitimlere katılabilmek için belirli bir eğitim seviyeniz ve yeterli Fransızca bilginiz olmalı:
•
•

temel eğitim veya kısa süreli bir mesleki eğitim için Fransızca sözlü A2 seviyesi ve belirli
eğitim seviyesine sahip olmanız gerekmektedir,
bir apprentissage (beceri edinimi) (bir işletmede pratik eğitim) için, Fransızca (sözlü ve
yazılı) B1 seviyesine sahip olmanız gerekmektedir.

FAYDALI BİLGİ
İhtiyaç halinde, dilinizi konuşan tercümanlar seans ve görüşmelerde size refakat eder.
Herhangi bir şüpheniz olması veya mesleki veya eğitim projeniz ile ilgili bir sorun yaşamanız
halinde, her zaman:
• bureau de l'Intégration des étrangers’in (Yabancılar Entegrasyon Bürosu) (BIE)
Permanence (Destek Hizmeti) AIS ile irtibata geçebilirsiniz veya
• projeniz veya eğitim seçimlerinizi değiştirmek veya olası diğer seçenekler hakkında bilgi
edinmek için size refakat etmekle görevli uzman kişilerle görüşebilirsiniz.
İsviçre’de iş ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için bu internet sayfasına bakınız:
https://refugeesatwork.ch/

İhtiyaçlarınız ile imkanların değerlendirilmesi. 1. aşama

Fransızca konuşma beceriniz A1 seviyesine geldiğinde, Centre de Bilan Genève’nin (Cenevre
Değerlendirme Merkezi) (CEBIG) uzmanlarıyla kişisel durumunuz ve iş bulma becerilerinizin
değerlendirilmesini sağlayacak bir ilk görüşme yaparsınız.
Eğer yaş, sağlık veya başka nedenlerden dolayı geçici veya kalıcı olarak çalışmanız mümkün
değilse özel bir programa katılabilirsiniz: “spesifik sosyal katılım” parkuru.

FAYDALI BİLGİ
Durumunuzun değişmesi ve artık çalışabilir durumda olmanız halinde, durumunuzun ve size
önerilen düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz.

İhtiyaçlarınızın ve imkanların değerlendirilmesi. 2. aşama

Fransızca konuşma beceriniz A2 seviyesine geldiğinde, Centre de Bilan Genève’nin (Cenevre
Değerlendirme Merkezi) (CEBIG) uzmanlarıyla beceri, tecrübe ve ilgili odaklarınızın
değerlendirmesini yapmak için bir araya gelirsiniz. 3 ile 4 hafta arası süren bu değerlendirmenin
size sağladıkları:
•
•

Cenevre Kantonunda icra edilebilecek ve ilginizi çeken bir veya birkaç mesleği belirlemek,
mesleki hedeflerinize en uygun düzenlemeleri seçmek.

1 Temel eğitim

15 ile 18 yaş arasındaysanız, okul size temel becerilerinizi geliştirecek birçok imkân sunar:
•
•
•

karşılama sınıfı (tam zamanlı Fransızca ve anadil, matematik, insan bilimleri, resim, spor
ve diğer seçmeli dersler),
mesleki oryantasyon sınıfları (tam zamanlı dersler ve pratik stajlar),
işgücüne katılım sınıfları (tam zamanlı dersler ve mesleki eğitime hazırlık)

18 yaş üstü olmanız ve istenilen koşulları sağlamanız halinde, yapabilecekleriniz:
•
•
•

temel eğitimlere katılmak (Fransızca, okuma yazma, matematik ve bilişim),
ortaöğrenim görmek (école de commerce (Ticaret Okulu), gymnase du soir (Akşam
Gimnazyumu), école de culture générale (Genel Kültür Okulu), diğer),
Cenevre Üniversitesinin (UNIGE) Horizon académique (Akademik Ufuk) programıyla veya
hautes écoles spécialisées’lerde (Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri) (HES SO)
yükseköğrenim görmek.

2 Mesleki eğitim

18 ile 25 yaş arasında olmanız ve koşulları sağlamanız halinde, yapabilecekleriniz:
•
•
•
•
•

bir apprentissage (beceri edinimi) (haftada yaklaşık 2 gün eğitim kurumunda ve 3 gün bir
işletmede pratik),
bir préapprentissage d'intégration (entegrasyon ön beceri edinimi) (bir mesleki eğitime
başlamak için bir yıllık hazırlık görmek : %50 okulda ve %50 bir işletmede),
bir işletmede pratik stajlar (15 gün ile 3 ay arası bir süreliğine),
az veya hiçbir iş tecrübesi olmayan kişiler için (3 ile 9 ay arası) kısa süreli eğitimler,
Cenevre Üniversitesinin (UNIGE) Horizon académique (Akademik Ufuk) programıyla veya
hautes écoles spécialisées’lerde (Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri) (HES SO)
yükseköğrenim görerek lisans (Bachelor), yüksek lisans (Master) derecesi almak veya
İsviçre’ye gelmeden önce aldığınız diplomaları tanıtabilmek.

25 yaş üstü olmanız ve koşulları sağlamanız halinde, yapabilecekleriniz:
•
•
•
•
•

•

bir apprentissage (beceri edinimi) (haftada yaklaşık 2 gün eğitim kurumunda ve 3 gün bir
işletmede pratik),
bir préapprentissage d'intégration (entegrasyon ön beceri edinimi) (bir mesleki eğitime
başlamak için bir yıllık hazırlık görmek: %50 okulda ve %50 bir işletmede),
bir işletmede pratik stajlar (15 gün ile 3 ay arası bir süreliğine),
az veya hiçbir iş tecrübesi olmayan kişiler için (3 ile 9 ay arası) kısa süreli eğitimler;
Cenevre Üniversitesinin (UNIGE) Horizon académique (Akademik Ufuk) programıyla veya
hautes écoles spécialisées’lerde (Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri) (HES SO)
yükseköğrenim görerek lisans (Bachelor), yüksek lisans (Master) derecesi almak veya
İsviçre’ye gelmeden önce aldığınız diplomaları tanıtabilmek,
İsviçre’ye gelmeden önce aldığınız diplomaların tanınması talebi için işlemler.

3 İş arama
18 yaş üstü olmanız, çalışmak istemeniz ve bir iş bulmak için tüm koşulları sağladığınızı
düşünmeniz halinde:
•

•
•

Cenevre Kantonunda icra edilebilecek ve ilginizi çeken bir veya birkaç mesleği belirlemek
üzere Centre de Bilan Genève’nin (Cenevre Değerlendirme Merkezi) (CEBIG)
uzmanlarıyla bir araya gelirsiniz,
size, çeşitli iş arama hazırlık dersleri, eğitim ve programları önerilir,
Kamu hizmetleri tarafından desteklenen uzman kişiler seçtiğiniz mesleklerde iş bulmanıza
yardım ederler.

FAYDALI BİLGİ
"Cenevre’de istihdam” rehberi, iş arayışınızda alabileceğiniz tüm yardımların tam bir listesini
sunmaktadır: https://www.ge.ch/document/4445/telecharger. Bu yayın sadece Fransızca dilinde
mevcuttur.

