«ال يوجد مكان للتدريب املهني – ماذا اآلن؟» – إمكانيات التدريب يف مراكز املرحلة الثانوية
إىل الوالدين األعزاء،
يبحث طفلكم عن تدريب مهني مالئم وأنتم تريدون أن تدعمونه؟ من خالل رسالتنا للوالدين نريد أن نعطيكم ملحة عن عروض التكوين املهني ملراكز املرحلة
الثانوية [ ]Oberstufenzentren, OSZواملدارس املهنية يف برلني البالغ عددها تقريباً  .50يشمل عرض مراكز املرحلة الثانوية []Oberstufenzentren, OSZ
عددا ً كبريا ً من املناهج التدريبية املدرسية بشكل كامل [ ]vollschulischواالزدواجية [ 1]dualكام أيضاً اإلمكانية الحصول عىل شهادات مدرسية نهائية عديدة.
من خالل سبعة مجاالت مهنية التي تعطي إمكانية عىل تدريب مدريس بشكل كامل كام أيضاً تكوين مهني ازدواجي ،نريد أن نقدم لكم العرض املدريس
بشكل كامل 2املوجود.
التغذية (والتدريب املنزيل)
إذا اختار طفلكم مهنة من هذا املجال يحب أن يكون لديه الرغبة
العمل يف املواد الغذائية ،عىل سبيل املثال أن يجهزها أو أن يفحصها يف
املخترب .أماكن املامرسة تكون مثالً :قاعات إنتاج أو تجهيز أو مختربات
أو مطابخ كبرية أو معامل تدبري مهني كبرية أو متوسطة الحجم .توجد
تدريبات مهنية مدرسية بشكل كامل للمهن :مساعد/ة التقنية الغذائية
[ ]Lebensmitteltechnische/-r Assistent/-inومساعد/ة تدريب منزيل
[.]Hauswirtschaftsassistent/-in
مهن إبداعية
بجانب املرح يف العمل اإلبداعي يجب أن يكون لدى طفلكم اهتامم
باملوضة أو تصميم الرسوم أو التصوير أو اإلعالم وأن يكون لديه أو لديه
املهارة اليدوية .يف أغلب األحيان يُفرتض أيضاً وجود القدرة التقنية.
أماكن العمل تكون مثالً :وكاالت الدعاية واإلعالم والتحرير الصور ودور
النرش واملتاحف واملطابع واملسارح .توجد تدريبات مهنية مدرسية بشكل
كامل للمهن :مساعد/ة يف تصميم األزياء والتصميم [Assistent/-in für
 ]Mode und Designوأيضاً مساعد/ة يف تقنية اإلعالم [Assistent/-
 ]in für Medientechnikأو تصميم املنتجات [Assistent/-in für
]Produktdesign
االقتصاد
تحتاج املهن يف االقتصاد بشكل أويل قدرة التعامل بالحسابات واألرقام،
أي بالشؤون املالية . .أماكن العمل تكون مثالً :رشكات صناعية أو تجارية
أو رشكات للخدمات أو مشاغل أعامل يدوية كام أيضاً مؤسسات عامة
إدارية .توجد مثالً تدريبات مهنية مدرسية بشكل كامل للمهن :أخصايئ/ة
لالتصاالت اإلدارية []Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
وأخصايئ/ة للتجارة بالجملة والتجارة الخارجية [Kauffrau/-mann
 ]für den Groß- und Außenhandelوسكرتري/ة لغات أجنبية
[ ]Fremdsprachensekretär/-inومساعد/ة يف معالجة املعلومات
[.]Assistent/-in für Informationsverarbeitung

1
2

الصحة (والعناية بالجسم)
يف املجال املهني هذا يكون اإلنسان وصحته يف مركز االهتامم – أكان هذا يف
إنتاج مواد مساعدة طبية أو إدارة معلومات املرىض أو دعم أشخاص لديهم
يف أغلب األحيان صعوبات جسدية .أماكن العمل تكون مثالً :مستشفيات أو
عيادات أو مؤسسات للعناية والتأهيل البدين أو مراكز اللياقة البدنية أو رشكات
تأمني صحي .وهناك مهنة ميكن تعلـُّمها من خالل التعليم املهني املدريس وهي
محرتف استجامم وجامل .Fachangestellte/r für Wellness und Beauty
تقنية
مهتم بأعامل
يكون من األفضل ملن يختار مهنة يف مجال التقنية أن يكون ً
الرتكيب والتجميع وفحص املركبات أو األجهزة وأن تكون لديه الرغبة يف تحقيق
تخطيطات وأن يحل مسائل تقنية .أماكن العمل تكون عىل سبيل املثال :ورش
عمل أو مختربات أو معامل إنتاج .توجد تدريبات مهنية مدرسية بشكل كامل
للمهن :مساعد/ة يف الطاقة املتجددة [Assistent/-in für regenerative
 ]Energienويف امليكانيكا واإللكرتونيات []Assistent/-in für Mechatronik
ويف نجار/ة [ ]Tischler/-inومساعد/ة تكنولوجيا املعلومات [IT-Assistent/-
.]in
العلومالطبيعية
عند اختيار مهنة يف مجال العلوم الطبيعية يكون من األفضل إذا كان لدى
طفلكم معلومات جيدة يف املواد الدراسية مثل الرياضيات والفيزياء والعلوم
الحيوية والكيمياء ،ألن هنا تؤخذ مثالً عينات وت ُنتج منتجات وتتم إجراء تجارب
أو قياسات .مكان عمل خاص بهذا املجال املهني هو املخترب .توجد تدريبات
مهنية مدرسية بشكل كامل للمهن :مساعد/ة التقنية الكيامئية [Chemisch-
 ]technische/-r Assistent/-inوالتقنية الفيزيائية [physikalisch-
 ]technische/-r Assistent/-inوالتقنية الحيوية [biologisch-technische/-r
.]Assistent/-in
الشؤون االجتامعية
عند املهن يف الشؤون االجتامعية تكون املهمة األوىل أن ت ُدعم الناس يف
تسيري حياتهم اليومية .ولكن قد يتبع أيضاً هذا العمل أعامل مكتبية عىل
سبيل املثال فحص طلبات أو إقامة خطة مصاريف .أماكن العمل تكون مثالً:
مؤسسات العمل مع العائالت أو الشباب أو املعاقني كام أيضاً العمل مع
األطفال والعناية بهم .توجد تدريبات مهنية مدرسية بشكل كامل للمهن:
مساعد/ة اجتامعي/ة [ ]Sozialassistent/-inوراعي/ة تربوي/ة عالجي/ة
[.]Heilerziehungspfleger/-in

يتم التدريب املهني يف املعمل ويف مدرسة مهنية ويحتاج عقد تكوين تدريب مهني مع معمل .ال ميكن أن يتم التسجيل يف مدرسة مهنية.
التدريب املهني املدريس بشكل كامل موجه إىل طالب  /طالبات بدون عقد تكوين تدريب مهني مع معمل تدريبي أي مع حامل تدريب مهني خارج
املعمل أو فوق املعمل.

وراء الحقول املهنية يختبئ عدد كبري من املهن مع متطلبات وواجبات عديدة
التي ال نستطيع أن نقدمها هنا بشكل منفصل .لذلك نريد فيام ييل أن نخترص
بإشارات كيف تستطيعون أن تدعموا طفلكم عند البحث عن تدريب مناسب.
فيام بعد تجدون قامئة مع عروض مفيدة لالستعالمات واالستشارات.
 .1أساساً يكون من األفضل أن يحصل طفلكم عىل تدريب مهني ازدواجي.
لكن إذا مل يجد مكاناً للتدريب ،إذا تكون لديه اإلمكانية أن يحصل عىل
تدريب مهني مدريس بشكل كامل يف مدرسة مهنية [Berufsfachschule,
 ]BFSملدة سنتني إىل ثالث سنوات ونصف ،أي أن يحصل عىل تحصيل
درايس أعىل (الشهـادة املدرسية املتوسطة [ ]MSAالتأهيل العام للجامعات
[ ]Allgemeine Hochschulreifeأو التأهيل الخاص بجامعة العلوم
التطبيقية [ .]Fachhochschulreifeكام ميكن البنكم/ابنتكم أن يصبح/تصبح
مؤهل/ة للدراسة الجامعية بعد تعلـُّم مهنة يف أحد مراكز التعليم املهني
[.]OSZ
التعليم يف مراكز املرحلة الثانوية مجاين.

 .2ليك ينهي طفلكم تدريبه أو تدريبها يف مركز املرحلة الثانوية ،يكون من
األفضل أن يكون واعياً متاماً عن نقاط قوته وضعفه وأن يأخذها يف االعتبار
عند اختيار التدريب املهني ،ألنه بجانب املحتويات التكوينية العامة ت ُعرض
يف مراكز املرحلة الثانوية [ ]Oberstufenzentren, OSZsدروس نظرية
خاصة أي عملية خاصة بشكل أن ميول واهتاممات طفلكم تلعبوا دورا ً
أساسياً .هذا يصلح أيضاً إذا كان يريد طفلكم أن يحسن إنهاؤه الدرايس .ال
يجب أن يكون القرب من السكن العنرص املهم الختيار املركز.
 .3أحصلوا مع بعضكم البعض عىل ملحة عامة عن العروض املدرسية التدريبية
ملراكز املرحلة الثانوية [ ]Oberstufenzentren, OSZsيف برلني .يف األسفل
سوف تعلمون أين تجدونها.
 .4استعلموا انتم وطفلكم أيضاَ لدى مستشاري/ات السرية الدراسية ملراكز
املرحلة الثانوية [ .]Schullaufbahnberater/-innen der OSZsهناك
ت ُعطى لكم معلومات أدق واستشارات حول العرض املوجود.

العروض املتاحة للحصول عىل املشورة واملعلومات
عروض استعالمات واستشارات للطالب وللطالبات
والوالدين
عن طريق بوابة انرتنت مراكز املرحلة الثانوية
[ ]Oberstufenzentren, OSZsتحصلون عىل
معلومات مفيدة كثرية حول عرض التدريب املهني
ومعلومات االتصال لالستشارات حول السرية املدرسية:
www.oberstufenzentrum.de
>> التدريب املهني >> Berufsausbildung
التدريب االزدواجي  Duale Ausbildungأي
التدريب املدريس بشكل كامل Vollschulische
.Ausbildung
أحصلوا عىل نظرة عامة عن مراكز املرحلة الثانوية
[ ]Oberstufenzentren, OSZsوعروضها للتدريب.
>> البحث عن املدرسة:Schulsuche :
أجدوا مدرسة مناسبة بواسطة حقول مهنية
[( ]Berufsfelderمراكز) اهتاممكم.
>> تخطيط السرية التكوينية :Karriere-Planung
أعلموا أي الطرق ممكنة للحصول عىل إنهاء درايس
مرغوب به.

>> االستشارات حول السرية التكوينية
:Laufbahnberatung
استفيدوا من اللقاءات والعروض االستعالمية التي
يقدمها مستشارو املهنية يف املدرسة.

www.berufe.tv
عىل هذه الصفحة للوكالة الفيدرالية للعمل
[ ]Bundesagentur für Arbeitتستطيعون االستعالم
عن مهن بواسطة أفالم.

روابط أخرى:
من خالل بوابات االنرتنت هذه تجدون وصفات أخرى
عن مهن تدريب منفردة واملتطلباتها الخاصة بها:

www.beroobi.de
هنا تستطيعون إدراك العامل املهني وأن تجدوا
معلومات حول اختيار املهني.

www.aubi-plus.de
 .Ausbildung << Berufslexikonاختاروا مجموعة
مهنية  Berufsgruppeوأعلموا أكرث عن التدريبات
املهنية االزدواجية واملدرسية.

مهل التسجيل
تبدأ مرحلة تقديم الطلبات بعد الحصول عىل شهادة
نصف السنة للصف العارش يف فرباير شباط من كل
عام وتنتهي عىل األرجح يف أواسط مايو/أيار .أسألوا
من فضلكم عن هذه املهل يف الوقت املناسب لدى
مركز التعليم املهني []Oberstufenzentrum, OSZ
الذي اخرتمتوه!

 >> www.arbeitsagentur.deشبكة املهن
 >> BERUFENETبحث Suche
هنا تستطيعون البحث حسب عناوين مختلفة.
تحت «التحديد مبجموعات» ‹Eingrenzen auf
 ›Gruppenميكن التصفية حسب «التدريبات
(االزدواجية) يف املشاغل» ‹)Betriebliche (Duale
 ›Ausbildungenأي «التدريبات يف املدارس املهنية
املختصة» ‹.›Berufsfachschulausbildungen

www.schule-beruf-zukunft.de

Migrantenorganisationen
Polnischer Schulverein
“„OSWIATA
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Türkischer
Elternverein in Berlin-Brandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
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Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin
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Tel.: 030 61625073
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