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Thời gian đi học sắp kết thúc và sau đó thì sao? 

Đào tạo nghề nghiệp rất quan trọng cho tương lai của thanh thiếu niên. Vì vậy, phụ huynh và 

học sinh cùng nhau tìm thông tin sớm về nghề nghiệp và cân nhắc xem học sinh muốn làm gì 

sau khi học xong phổ thông. 

Học sinh có Bằng tốt nghiệp phổ thông (Hauptschul- oder einen Realschulabschluß) có thể đi 

học nghề. Nếu học sinh học trường chuyên – Gymnasium và có Bằng tốt nghiệp - Abitur có 

thể đi học nghề hoặc đi học Đại học.  

Lựa chọn đào tạo nghề nghiệp 

Có rất nhiều sự lựa chọn ngành nghề cho tương lai. Các loại nghề mà học sinh có thể học ví 

dụ như thợ cắt tóc, bán hàng, làm bánh, thợ điện tử, nuôi dạy trẻ, y tá, làm vườn… Vì có quá 

nhiều ngành nghề, nên rất khó khi thanh thiếu niên quyết định sẽ học nghề gì. Vì vậy, tìm 

đến sự giúp đỡ là rất tốt và cần thiết.  

 

Anh chị sẽ nhận thông tin ở đâu?  

• Phụ huynh có thể cùng học sinh đến Phòng tư vấn nghề nghiệp của Sở lao động � Ở 

đó anh chị nhận tư vấn và giúp đỡ miễn phí. 

• Phòng tư vấn nghề nghiệp sẽ đưa ra nhiều ngành nghề mà con của anh chị có thể 

học. Nhân viên phòng tư vấn sẽ giúp đỡ trong việc chọn nghề phù hợp cho học sinh. 

• Cả khi con của anh chị đã biết muốn học nghề gì thì vẫn nhận được sự giúp đỡ (Chẳng 

hạn như đưa thông tin về nghề đó và học như thế nào). Nhân viên tư vấn chuẩn bị 

tốt Hồ sơ xin học và hướng dẫn giúp đỡ để học sinh thành công trong phỏng vấn. 

• Anh chị có thể đến thăm Ngày thông tin nghề nghiệp � Ở đó sẽ có nhiều quyển sách 

thông tin khác nhau mà anh chị có thể đem về nhà đọc thông tin. 

• Nhân viên của nhà máy và trường dạy nghề cũng đến đó � Anh chị có thể hỏi họ về 

nghề nghiệp mà trường dạy nghề cùng nhà máy đào tạo. 

• Trên mạng Internet có nhiều trang mà anh chị có thể truy cập thông tin rõ ràng. 
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Ví dụ:  

• www.planet-beruf.de (Học sinh có Bằng tốt nghiệp - Hauptschul-oder 

Realschulabschluss). 

• www.abi.de   (nếu học sinh có Bằng tốt nghiệp - Abitur) 

• berufenet   (Anh chị có thể tìm thông tin về 3100 ngành nghề)  

• www.arbeitsagentur.de  

 

Thông tin tiếp theo về chủ đề đào tạo nghề nghiệp  

 

Trong đào tạo nghề, có rất nhiều điều mà bạn nên xem xét. Chẳng hạn các loại ngành nghề 

khác nhau mà  trong một số trường hợp còn có được hỗ trợ tài chính. 

 

Các loại đào tạo nghề  

Đào tạo nghề tại nhà máy và tại trường dạy nghề. Thời gian đào tạo khoảng 2-3 năm. 

1.) Đào tạo tại nhà máy  

 

• Thời gian từ 2 đến 3,5 năm. 

• Đào tạo nghề trong ngành công nghiệp (ví dụ thợ điện tử/thợ hóa chất), 

thương nghiệp (ví dụ trong cửa hàng bán bánh mỳ/cửa hàng bán đồ trang 

sức/siêu thị), ngành nông nghiệp (ví dụ thợ làm vườn) và trong phòng mạch 

(là trợ lý bác sỹ). 

• Phần thực hành sẽ được học trong nhà máy hoặc một cơ quan quản lý và 

phần kiến thức lý thuyết được truyền đạt trong một trường dạy nghề. 

• Phần học thực hành ví dụ như học cách bán đồ ăn uống nếu học nghề bán 

hàng; nếu nghề làm vườn sẽ học cách trồng cây hoa. 

• Khi học tại nhà máy, học sinh học nghề nhận ít tiền lương (từ nhà máy đào 

tạo) 

• Tiền lương hàng tháng khoảng từ 200-500 Euro. 
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2.) Đào tạo tại trường dạy nghề 

 

• Thời gian đào tạo từ 1-3 năm. 

• Học sinh học tất cả các môn học quan trọng trong trường dạy nghề, không 

học tại nhà máy. 

• Có những thời gian dành để học thực hành (chẳng hạn cô nuôi dạy trẻ sẽ thực 

tập tại nhà trẻ) 

• Học sinh học nghề có thể được đào tạo tại trường dạy nghề công hoặc trường 

dạy nghề tư 

• Chú ý quan trọng là trường dạy nghề tư sẽ thu tiền học. 

• Tiền học hàng tháng từ 150 đến 500 Euro. 

 

Giúp đỡ tài chính  

Anh chị cần biết có những điều kiện nhất định để con của anh chị được nhận tiền trợ cấp 

Bafög. Ví dụ con của anh chị nhận tiền trợ cấp khi anh chị có giấy phép lưu trú vô thời hạn 

(eine unbefristete Niederlassungserlaubnis hoặc eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt). 

Khi anh chị có đủ điều kiện trên, học sinh học nghề tại trường dạy nghề có thể nhận tiền trợ 

cấp học nghề - Schüler-Bafög. Tiền trợ cấp học nghề này không phải hoàn lại sau khi học 

xong. Văn phòng quản lý trợ cấp học nghề tại quận huyện và thành phố là nơi quyết định cấp 

trợ cấp cho học sinh học nghề. Anh chị có thể đến đó truy cập thông tin và đặt đơn xin tiền 

trợ cấp. 

Trong một số trường hợp anh chị có thể nhận tiếp tiền nuôi con – Kindergeld -  khi con của 

anh chị vẫn đang học nghề đến năm học sinh tròn 25 tuổi.  
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Hợp đồng đào tạo  

Trước khi bắt đầu công việc hoặc bắt đầu đào tạo trong một công ty, một hợp đồng ký kết. 

Cần thiết bởi vì tất cả những điều quan trọng phải được giải thích rõ ràng. Hai bên phải thực 

hiện theo hợp đồng đã ký. Hợp đồng đào tạo được ký kết trước khi bắt đầu đào tạo. Nếu 

con của anh chị dưới 18 tuổi, anh chị phải ký hợp đồng. 

Nội dung quan trọng trong hợp đồng, ví dụ:  

• thời gian đào tạo bắt đầu và kết thúc (ví dụ 2013-2016)  

• thời gian làm việc trong ngày (ví dụ 8 giờ).  

• thanh toán và số tiền thù lao có thể (tiền lương).  

• lý do có thể của công ty đào tạo khi có thể chấm dứt hợp đồng với học sinh. 

• Số ngày nghỉ phép và thời hạn thử việc (Ở Đức, khi bắt đầu một công việc mới. Chủ nhà 
máy muốn tìm hiểu xem học sinh có thực hiện được các nhiệm vụ).  

Quan trọng là anh chị đọc kỹ hợp đồng đào tạo trước khi ký kết. Cũng quan trọng không kém 

khi anh chị đặt câu hỏi nếu không hiểu điều gì đó. 

Wichtige Dinge, die in dem Vertrag stehen sind zum Beispiel: 

Hồ sơ xin học nghề 

Nếu học sinh đã biết rõ thích học nghề gì, học sinh cần phải làm Hồ sơ xin được đào tạo. 

Điều quan trọng cần lưu ý là con của anh chị phải đăng ký sớm các khóa đào tạo. Thông 

thường 1 năm trước khi bắt đầu đào tạo. Hồ sơ xin viết bằng máy tính và sau đó gửi qua 

đường bưu điện. 

Một Hồ sơ đầy đủ và thuyết phục rất quan trọng vì điều này quyết định xem con của anh chị 

có cơ hội được đào tạo. Hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm:  

• Đơn xin học (Tại sao tôi muốn học nghề này, những gì tôi có thể làm tốt?...).  

• Sơ yếu lý lịch (Ví dụ thông tin cá nhân, những gì học sinh đã làm, khả năng?, sở thích?).   

• Bản sao kết quả học tập tại trường học mới nhất.  

• Giấy chứng nhận của các kỳ thực tập (ví dụ học sinh thực tập).  

• Ảnh hộ chiếu (ảnh chụp tại hiệu ảnh).  

Khi công ty đào tạo đánh giá tốt Hồ sơ , học sinh sẽ được mời đến một cuộc phỏng vấn. Cuộc 

phỏng vấn diễn ra trong công  ty mà con của anh chị xin đào tạo.  



ARBEITSHILFE Migranteneltern in Kita, Schule und Beruf 
 

CJD Jugendmigrationsdienst Pirna  www.jmd-pirna.de 

 

 

Điều quan trọng là con của anh chị chuẩn bị tốt cho cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn 

nhiều câu hỏi được đưa ra.  

Ví dụ câu hỏi như sau:  

• ... về bản thân học sinh, (sở thích, điểm mạnh, điểm yếu ...)  

• ... tìm hiểu tại sao học sinh đã chọn nghề này  

• ... tìm hiểu tại sao học sinh đã chọn công ty này  

• ... tìm hiểu xem học sinh muốn được đào tạo trong công ty như thế nào  

Vì vậy rất quan trọng trước khi phỏng vấn, học sinh nên tìm hiểu kỹ về công ty đào tạo (ví dụ, 

trên trang web có liên quan). 

Những gợi ý tiếp cho một cuộc phỏng vấn:  

• Sự hiện diện (trang phục (ví dụ một chiếc áo sơ mi trắng với quần màu đen), tóc gọn gàng).  

• Ngôn ngữ cơ thể (học sinh ngồi ngay ngắn và nhìn người đối thoại).  

• Học sinh lịch sự và thân thiện (mỉm cười).  

• Quan trọng là học sinh biết lắng nghe khi người đối thoại nói. 

• Học sinh thể hiện sự quan tâm của mình và nên đặt vài câu hỏi (ví dụ Nhiệm vụ của em sẽ 
là gì?). 

 

 

 

  

 

 


