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 جرمن میں ایک ابھارنے والی کیریئر -معمرلوگوں کی دیکھ بھال
میں لوگ لمبی مدت تک دیکھ بھال کے محتاج ہیں، جو بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیشہ ان کی فیملی کی طرف سے دیکھ بھال نہیں  جرمنی

ہو سکتا ہے۔ اسی مقصد کے لئے، ایمرجنسی دیکھ بھال کی خدمات ہیں جو لوگوں کے گھر پر ذاتی دیکھ بھال فراہم کرتا ہے، یا وہاں 
تا ہے جہاں مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ آؤٹ پیشنٹ سروس اور خدمات کی سہولیات میں بوڑھے دیکھ بھال کی سہولیات فراہم کر

 لوگوں کے لئے جراڻرک نرسیں فراہم کرتا ہے۔
میں جراڻرک دیکھ بھال کا پیشہ ایک آزادانہ پیشہ ہے۔ اس کام میں مرد اور عورتیں دونوں چست ہیں۔ معمر لوگوں کی دیکھ بھال  جرمنی

ماہر یا جراڻرک نرس یا بوڑھے نرس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اور نرسنگ کیئر سے باہر لے جاتے ہیں مریض کو لوگوں میں ایک 
 کے مطالبہ کے مطابق دیکھ بھال کیا جاتی ہے۔

میں زیاده سے زیاده سے معمر ہونے والےلوگوں کو جراڻرک نرسوں  سے دیکھ بھال کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جراڻرک  جرمنی
 گ کی تعلیم کو ایک محفوظ نوکری اور اچھے کیریئر کے مواقع سے جوڑا جاتا ہے۔نرسن

 معمر لوگوں کی دیکھ بھال کے لئے مقبول ماہر-ریاست کے لئے ڻریننگ

معمر لوگوں کی دیکھ بھال کے ماہر کی . تربیتایکووکیشنالسکولمینایکنظریحصہہےاورکسیدیکھبھالکیسہولتمینایکعملیحصہپرمشتملہے
 میں پورا پورا وقت تین سال لگتا ہے یا پارٹ ڻائم چار سال لگتا ہے۔ڻریننگ 

 مطالبہ
مزید، اسکول کی تعلیم ) 2لیول بی (اگر آپ ڻریننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تندرست ہونا چاہئے اور جرمن پر اچھی پکڑ ہونی چاہئے 

سال ہونی چاہئے دو سال پیشہ ورانہ ڻریننگ تربیت ضروری ہے۔ جانچ پڑتال کرتے وقت ضروری شرائط پوری ہو  10یا  9مسلسل 
 جائیں، جراڻرک دیکھ بھال کے لئے پیشہ ورانہ اسکول کو حمایت کرتا ہے۔

 اسکول کی تعلیم کی مانیتا بیرون ملک سے حاصل کیا۔
 فتہ ہونا ضروری ہے، مندرجہ ذیل کاغذات مطلوب ہیںمانیتا حاصل کرنے کے لئے بیرون ملک سے تعلیم یا

 عام تعلیم کی حیثیت سے کاغذات جمع کرنے کے درخواست •
 سرڻیفکیٹ کا جرمن میں ترجمہ ہونا چاہئے  مترجم سےکورٹ اور جرمن کے صاحب اقتدار کے لئے/تصدیق شده ڻرانسلیڻر •

 ہونا ضروری نہیں ہے۔اصل کاغذات کے لئے انگلش یا فرینچ میں ) تصدیق شده کاپی(
 پاسپورٹ کاپی یا شناختی کارڈ •
 جدولی سی وی •

یورو ہے۔ تعلیم کے لئے، جوان اور فیملی کے لئے یہ برلین کے سینیٹ ڈپارڻمنٹ  55بیرون ملک کے اسکول کی تعلیم کی مانیتا کی فیس
 میں ہوتا ہے۔

 سینیٹ ڈپارڻمنٹ کی تعلیم کے لئے جوان اور فیملی کے لئے
 نیتا کی آفستعلیم کی ما

 برلین 10178 6اسڻریس -ویئس-برن ہارڈ
post@senbjf.berlin.de 

 5220-90227(030(۔ :فون

 
 درخواست

جراڻرک دیکھ بھال کی ماہر کے لئے ڻریننگ شروع کرنے کے لئے، سب سے پہلے  آپ کونرسنگ سہولت میں فعلی  ڻریننگ کے لئے 
ڻریننگ سینڻر تالش کرنے کی ضرورت ہے۔ رہائش کی جگہ کے حدود میں مفت ڻریننگ کے ادارے فائده مند ہیں نرسنگ کی سہولت 

 پیشہ ورانہ اسکول کی معلومات مدد کے ساتھ فراہم کرتا ہے
 تربیتی وظائف

تربیتی وظائف کافی مختلف کر سکتے ہیں۔ تربیت پانے واال ایک مناسب معاوضہ کے حقدار ہیں۔ مندرجہ ذیل نمبر ایک رہنما کا کام 
۔ تعلیم کے 3یورو   1.01130۔ تعلیم کے سال میں 2یورو حاصل کریں گے۔   94629۔ تعلیم کے سال میں 1کرتا ہے۔ تربیت پانے واال 

 یورو 1.116،01سال میں 

mailto:post@senbjf.berlin.de


Urdu 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                         Projekt: Fachkräftesicherung in der Altenpflege (Projekt-Nr.: 2017010142) 

           
                       Projektträger                                    Kooperationspartnerinnen/Kooperationspartner                                            Das Projekt »Fachkräftesicherung in der Altenpflege« wird aus Mitteln

                                                                                    der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert.  

 دوباره ڻریننگ
اگر آپ نے پہلے ہی پیشہ ورانہ ڻریننگ نرسنگ دیکھ بھال سے باہر مکمل کر لیا ہے اور جراڻرک دیکھ بھال  پیشہ کے دلچسپ ہیں، 
آپ اپنے لئے خاص طور پر دوباره ڻریننگ کے لئے دلچسپ ہیں۔ یقینی شرائط کے ما تحت فیدرل امپالئمنٹ اجنسی اور نوکری سینڻر 

 بھی دیتا ہے جس سے ڻریننگ کیا جاتا ہے۔تعلیم ووچر 
 پیشہ ورانہ تعلیم کی مانیتا بیرون ملک سے حاصل شده۔

اگر آپ نے پیشہ ورانہ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کیا ہے، آپ اسے ہیلتھ اور سماجی معامالت کی ڈپارڻمنٹ سے مانیتا حاصل کر 
شہ ورانہ تعلیم کی مانیتا کیئر اور مختار نامہ میں جرمنی میں نرسنگ خارجی پی) 2کم سے کم بی (سکتے ہیں۔ جرمن کی مکمل معلومات

 chance.de-deine-www.altenpflege پیشہ کی پریکڻس کے لئے ریاست سے ضروری ہے۔ مزید معلومات 

 کے لئے ڻریننگتصدیق شده جراڻرک کیئر اسسڻنٹ ریاست 
مہینہ کی ڻریننگ کورس کے بعد برلین کی  ریاست کی تصدیق شده کیئر میں داخلہ ہو سکتا ہے اسکولی تعلیم کی  18نرسنگ پیشہ میں 

مانیتا کے بغیرڻریننگ بھی ہو سکتا ہے  اگر نرسنگ ایڈ ڻریننگ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا گیاہے، مختصر ڻریننگ جراڻرک نرس 
 کے طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔

 کیریئر
رسنگ کیئر سسڻم صرف نوکری کی حفاظت پیش نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت سے مختص اور ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ مزید ن

 www.pflegebildungslandkarte.deمعلومات کے دیکھیں 

 

 مزید لنک اور معلومات
12T -http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/schulischeرم: سرڻیفکیٹ کی مانیتا کے فا

abschluesse/formular_zeugnisanerkennung.pdf 

 12T dolmetscher.de/suche.jsp-http://www.gerichts:ڻرانسلیڻر کی فہرست

 :برلنکیسہولیاتاوردیکھبھالکیخدماتکاجائزه
k1or4nnwosj01e10mbyev5qj))/presentation/pl_startseite.aspxhttp://www.pflegelotse.de/(S( 

 http://www.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/umschulung.html دوباره ڻریننگ کی معلومات:

 deutschland.de-in-www.anerkennungمانیتا حاصل کرنے کے عمل کے بارے میں معلومات: 
-Anerkennung-Altenpflege/Flyer-http://www.arbeitgestaltengmbh.de/assets/Downloads/Publikationen

Pflegeberufe.pdf 
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