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Perwerdeyê

Perwerde ewe: 
Tu pîşeyek perwerde bıbî.

Çawe di be? Tu li gel şirketan kar bikî, bo 
nimûne li gel Necar, Necar text bi kar tînê. 
Necar wê te fêr bikê text Çawe bi kar tê 
anîn.

Belê perwerde ewe jî:
Ku tu biçî dibistanê û li dibstanê fêrî tiştên 
girîng bibî wek matematîk, fîzîkê û almanî.

Lê tu tîştên grîngên dî jî li ser karê xwe fêr 
bibî wek çi cureyên dar u textan heye u nas 
bikî.

Karên ku de erkên ewlekarîa civakî de (SvB) Pîvan ji % de
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Perwerde rêyeke navebera jîa-
neka ewlehî de,ji bu min û mal-
beta min re.

Du cureyên perwerdekırinê hene:

 DUMKIRINA PERWERDEYÊ

Pîşeperwerdekirin heta 3 salan dum d ıke.

Perwerdeya bazirganî: tê pîşeya xwedi lı şir-
ketek de fêr bıbî. Ji 1-2 car di hefte tê lı Dıbis-
tanê jî hin bıbî, ew di be dibistan pîşeyê jî.

Ev mînayên ji perwerdeya bazirganî ne:

• Berber
• Firotkar
• Malekîkar
• Mêvangeh û sifrevanî
• Peşesazî u mêkanîker
• Mîkaniker
• Avahîkar
• Necar
• axçevan
• Birajtevan
• Metalêkar
• Wênekar û rengekar
• Bazirganenker
• Xebatkarênostevan

Perwerdeya dibistanê de: Tê pîşeya xwe lı 
Dıbistanê fêr bibî, her wîsa ev pîşedibistanên 
taîbetin. Tê lı çi şirketan destekar nakî.

Ev mînayên perwerdeya dibistanê de:

• Alîkarê (diet)
• Perwerdekar
• Alîkara kalan
• Hemşîrê kalan
• Hemşîrekar
• Pîrik
• Wergêr
• Sekreterê zimanê biyanî
• Mamosteyês porê û beden parêzer
• Teknîsîekar jîngehî

Erkên ewlekarîa civakî çiye?
Elwekarîa civakî ewe ku arîkarîa mirovan bike ju ne kevn di ti astengan de.

Ev her 5 ewlekaryen civakî tê ne hisab: taqawîdiyê, sîgortey qezayê, sîgortey tendruristiyê, 
sigortey betalîyê u sigortey lênêrîn.
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Çı girîngîa perwerde ji bo tu heye ? 

• Tu Şensê xwe baştir dıkî li ser karcihekî

• Tu kariyerên xwe dirost dikî

• u bêhtir dirav qezenҫ dıkî ji kesên bê 
perwerde.

• Bı piranî te diravê xwe qezenc dıkî bi dest-
pêkırina perwerdê de

Ci pewîste da ku tu bıkarî 
perwerde bıbî?

• Dı be ku tu xwendina Dıbistanê hebê. 
Xwendina dibistanê ewe: ku tu şihadeyka 
angu lîseyka Dıbstanî hebê.

• Di be ku tu Almanî fêm bikî.

• Di be ku tu elmanî bixwînî u binvîsînî.

• Di be ku te karcihekî perwerdeyî hebê.

Xwendina Dıbistanê de biryarê 

dıde tu lı çı rêga ve biçî.

Çawe tu dikarî karcihekî perwer-
deyî peyda bîkî?

Karcih ewe: ku tu karcihekî li şirketek peyda 
bıkî û li şirketê pîşeyêkî perwerde bibî.

Tu kar cihekî perwerdeyî dıxwazi? 
Gereke ku te serîlêdanê kar hebê.

Serîlêdanê kar ewe: ku tu nameyekî ji şirke-
tekî re binvîsînî, u dı wê nameyê de dîyar 
bıkî tu çimanê li wê şirketê dixwzî kar bikî u 
tu çi dıkarî bıkî

Çawe wê li piştî perwerdekirinê berdewam bê?

Piştî perwerdebuna tê tu dibe qubalekar qubalekar ewe ku kessên 
perwerdebuna xwe temam kir be.

Lı pişt perwerdebuna te 3 îmkanê te hene :

1. Tu dı şirkete de kar bikî wek qubalekar beranber kracehê te dı şîr-
ketê de.

2. Tu şirketek ava bıkî u ew dem tu ibî serbixwe.

3. Tu bıbî oste wi kare de. oste bêhtir ji qubalekar kar dızane.

Kar Perwerdyea zêdetir
angu Dîploma mamosteyî,

eknîker, xwendina zanîngehê, 
perwerdeya bilindtir

Karê serbixwe

Perwerdeyî
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Têgeh Daxuyaniy

Dıbistana giştî
Yekem car dıbe ku tu diçî dibstana giştî u li dibstana 
giştî gelek curên xwendnî fêr bibî weka zımanî el-
manî, matematîk u biology.

Dıbistana pîşeya temam wext
Dıbistana pîşeya temam wext ewe: ku tu tiştên 
gring ji bo karê di şirketê di an jıbo Dıbistana 
perwerdey perwerde bıbî

Têgeh Daxuyaniy

Xwendina dibistana sereke
Tu diçî dibistana sereke, dibistana navendî an dibsti-
ana civakî ev dibistanan de amade dikin lı ser kar-
perwerdeyî an li ser dibstana pîşeyî.

Xwendina dibstana navend

Tu diçî dibistana sereke,dibistana navendî an dibsi-
tana civakî ev dibistanan de amade dikin li ser kar-
perwerdeyî, li ser dibstana pîşeyî an li ser an dibis-
tan bilind.

Xwendina di bistana bilind
Tu diçî dibistana civakî an dibstana gymnasium ev 
tê amade dikin li ser xwendina zanîngeh an li ser 
pîşeperwerdeyî.

Perwerdeya bazirganî Tu de pîşeyea xwe fêr dibî, 2 car heta 3 caran di înê 
dibe tu biçî dibistanê ew navê xwe dibstana pîşeyî e.

Dibistana pîseperwerdeyî
Tu pîşeyea xwe li dibistanê fêr dibî ewe jî dibitanik 
pîşe perwerdeya taîbete. tu di şirketan de perwer-
de nabî.

Zanîngeha
Tu li dibistana bilind an zanîngehê de dixwînî.li 
zanîngehê di tu ê gelek dijiwar be nemeya xwede 
mijol bibî.

Perwerdeya zêdetir Tu zêdetir ji bu pîşe xwe dixwinî an jê tu tiştek nû 
tu fêr dibî.

Bazara Kar Dibe ku tu li bazara kardê karî bigerî u cihê karê 
xwe jî tu ê bibînî.

Dıbsitana perwerdeya giştî u Distana pîşe perwerdekirin

Bazirganî u Dibistanên ya pîşeperwedekirin

Perwerdeya zêdetir Bazara Kar

Xwendina Bilind

Rêya te ya dı jîana pîşeyî de

Xwendina serke
9salên dibistanê

Xwendina dibistana navîn
10 salên dibistanê

Zanîngeha
2-13 salên Dıbistanê
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Pîşe Meaşê te ê mehane bi diravê Euro
sala1 sala2 sala3 sala4 li pişt pîşe bê pîşe

Pîşehêzê  
Hemşîrêkalan

976 1,037 1,138 2,479 – 
2,733

2,113 – 
2,302

Pîşehêzê  
Avahaikar

609 – 708 769 – 
1,088

1,005 – 
1,374

2,610 1,820

Pîşehêzê 
pîşesazî-Mêkanîker li 
pîşegeh

375 – 744 415 – 785 454 – 853 493 – 905 2,798 – 
3,074

1,809

Pîşehêzê 
pîşesazî- mêkanîli 
pîşesazîyê de

860 – 957 918 – 
1,007

977 – 
1,096

1,008 – 
1,155

2,798 – 
3,074

1,809

Pîvan: bipîve tu çendî bi pîşeperwerdeyî û bê pîşeperwerdeyî 
qêzenc bikî.

Tu dikarî bi perwerdeyî û bê perwerdeyî bi berdewamî li ser qêzenc 
hemu jînkara xwe bingeh bikî.

Wekû alîkar bê perwaerdebun
• Tu heta 25 % kêmtir ji pîşe hêzekî qezenc bikî.
• Du di kesê yekemîn bî werî berdan ji kar gava ku rewşa şirketê nebaş bê.
• Te derfetên pêşketinê nîne.

Daxuyaniya li ser têgehyên (Brutto) û (Netto): eger du kar bikî wê nameyek wer bigrî ew 
name diar dike çareseriya meaşê teye ew name bi blege te naskirin li nav ew name de diyar 
dike tu çend diravan mehane qezenç dikî. meaşê-Brutto heye û meaşê-Netto heye.

Meaşê-Brutto: ewe êwqas dirav karsaz jıbo tu dide. Meaşê-Netto: ewe ku ewqas diravê tu lı 
ser hisabê xwe werdigrî. cudahiya dı navbera Brutto und Netto de, xwe jıbo erkên te encam 
dıde.

Erk ewe angu: 
• Beşdariyên te yê nav sîgorteya civakî de.
• Bacên ku ji welat re dıdin.

Çima dibe ku tu erkên xwe bidî?
Bı bacên welat ji bo nimûne mesrefa rê û Dıbistana tên dayin. ewe ku em hemû tişik bı kar tînin.
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Pîvana qezenc kirina brutto bê perwerdeyî di salê de: 17,962,00 €   
Heta temenê 65 li ser hev bê perwerdeyî : 909,628,00 €   
Heta temenê 65 li ser hev bi perwerdeyî : 1,156,234,00 €   
Cudahiya di navbera bê perwerdyî û bi perwerdeyî heta temenê 65 : 246,606,00 €  
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Pîvana qezenc kirna “na safe” bi perwerdeyîPîvana qêzenc kirna “na safe” bê perwerdey

 PERWERDEYÊN PÎŞE

Lı Almanya li ser 350 pîşeyan yê ku du biryarê bıdî u perwerde bibî

• Tu ji çi karî hes dıkî?
• Tu çi baş dızanî?
• Çi di bala tê de heye?
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Pirs û Bersiv

Belê ev dibe. emê alîkarya te bikin. mêzeki, 
em li bazirganek dîtir peyda bıkin.

Emê alîkarîya te bikin, herweha dersên zêdetir ji bo te amade bikin, Tu dikari wê bi ci bînî!

Emê alikarîa te bikin. ji bo welat alîkarî 
te bike dibe ku tu gelek belgeyan tijî 
bikî, emê alîkarîa tijîkrina belgeyan 
bikin.

Ev perwerde ne minasbê min e ez 

hez dikim perwerdeyeka dîtir, Dibe?

Alîkarî û bersivên lı ser pirsen te lı hela me hene:

• Çi pîşe hene ?

• Perwerdekirin li bazirganîye an lı  
Dıbistanêye?

• Çi bo min pewîste berî perwerdekirinê?

• Ez çawe û kengî xwe bi karcehkî bidim  
naskirin?

• Çiqasî dibe ku ez amade bim ?

Lı ser malperên internetê tu yê agahîyên zêdetir bibînî

www.planet-berufe.de  
Bikeve malperê de u pîşeya xwe ê balkêş bibîne

www.berufenet.arbeitsagentur.de 
Dîmenên li ser pîşeya, lazimî , derfetên qezenckirin xwendina zêdetir

www.berufe.tv 
Film û belgefilm li ser curên pîşeyên cûda li almanyîa de

Têkelî ji bo Kar (Agentur für Arbeit) bi rêa
telefonê lı ser jimara belaş: 0800 4 5555 00

An jê li ser malpera me: 
www.arbeitsagentur.de

Perwerde gelek bı min xweşe, 

lê belê hînkirin lı Dıbistanê bi 

min zore?

Ev perwerde gelek bi min xwe-

şe, lê belê parê beşî min nake. 

Ez çi dikarim bikim?
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