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 :بداية جديدة مع كل نهاية

 "KAoA-Kompakt"برنامج  معلومات للوالدين بشأن
 

 ،الوالدان العزيزان، السادة أولياء األمور

 

باالعتماد على الذات، البد من السير في طريق  طفلكم معيشته كسب فيهمن أجل تحقيق مستقبل ناجح، ي

، وما يرتبط بها فيما بعد من اختيار مجال العمل الصحيح الصحيحوالعلمي  المهني والدراسي التأهيل

 تيار طريق التأهيل والعمل الصحيح والمناسبيشكل اخ فيستفالن-نوردراينوالية والمناسب. في مدارس 

مع كل نهاية، بداية جديدة "مع برنامج ضمن إطار سياسة الوالية و لتعليمية.ا في المسيرة اا أساسي عنصر  

KAoA االنتقال من المدرسة إلى الحياة عملية يتم باستمرار تحسين وتسهيل  فيستفالن-نوردراينوالية ". وفي

ل االتحادية العملية، وذلك بمشاركة الوزارات واإلدارات المحلية والقطاع االقتصادي والنقابات ووكالة العم

  . (nrw.de-ungwww.berufsorientierعلى  KAoK: الفيلم التوضيحي عن برنامج الموضوع )المزيد حول هذا

 

المهنية في فصول الدعم الدولية أو في السنة الدراسية  والملتحقين بالمدارس الوافدين حديث ا، ويمكن للشباب

هذا  ؛ حيث يساعدهم"KAoA-kompakt"المشاركة في برنامج اشرة للمدارس العامة في الوالية، الع

هذا العام  في ويتكون من المراحل التالية المتوفرة ،في اختيار التأهيل المهني أو الدراسة المناسبة اإلجراء

 الدراسي: 

 
 

 
 
 

ا من ا أساسي المشورة الالزمة. هذه المشورة تشكل جزء   داخل المدرسة على طفلكمتحصل قبل وبعد كل مرحلة 

ا بتحليل واختبار اإلمكانات وتساعد تقوم أيض  وهي مؤسسات تعليمية متخصصة،  ا، وتقدمهKAoKبرنامج 

 تنظيم دورة تدريبية عملية.و استكشاف مجال العملفي 

 

نقاط قوته معلومات عن  ويقدم له ليل اإلمكانات هو المرحلة األولى في عملية اختيار المهنة لطفلكتح

وتأمين فترات  ،عملية استكشاف واختيار المجاالت المهنية المناسبة منوإمكانيات تطويره. وهو يسهل 

يبية العملية تتم في مرحلة استكشاف مجال العمل وخالل الدورة التدر وكذلكللتدريب العملي في المشروعات. 

بدورها بنتائج هذه المراقبة واالختبار والتي تدعمهم  ويتم إبالغ الشباب. مراقبة إمكانات طفلك ونقاط القوة لديه

. لهم المناسب والعلمي والتخطيط واالستعداد للتأهيل المهني وتناسبهمتخاذ القرار حول المهنة التي تهمهم في ا

في المزيد من عمليات التوجيه المهني  ا في المدرسة فقط لدعم الشبابويتم استخدام نتائج هذه المراقبة حصري 

امها ألية ال يتم االحتفاظ بهذه النتائج أو تخزينها، وال تقديمها ألية جهة أخرى، وال استخدو. الخاصة بهم

 تحليل اإلمكانات
 يومين

 

 استكشاف مجال العمل
أيام 3  

  

 دورة تدريبية عملية 
أيام 3  

 

file:///C:/Users/wilke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9H3CK7YR/www.berufsorientierung-nrw.de


                                                                                                                                          

________________________________________________________________________________________ 

Schuljahr 2017/2018                                                                                                                                                                               2 
 

الدرجات والعالمات المدرسية، وليس لها أي تأثير على التقييم أو ا على أغراض أخرى. وهي ال تؤثر إطالق  

 وضعية اإلقامة. 

 

يمكن في بعض الحاالت الفردية أن يقوم العاملون والعامالت لدى هيئات التنسيق واإلدارة المحلية أو جهات 

ا . ويقوم هؤالء حصري KAoKبرنامج جودة التأكد من  ة بهدفعشوائيالرقابة على المدارس بزيارات 

وفي بعض األحيان يتم االتفاق من جانب المؤسسة التعليمية من الناحية التنظيمية.  فية تنفيذ البرنامجيك باختبار

عاملين أو . ومن المؤكد أن هؤالء الKAoKبرنامج لتقييم ا ا على زيارة مسؤولين متخصصين علمي مسبق  

 . خاصة بالشباب المشاركين ن لن يقوموا بجمع أية معلومات أو بيانات شخصيةالمراقبي

 

 يوَرد فيها إصدار قائمة توقيع، يتم بإصدار فواتير المحاسبة المكلفةمن أجل أن تقوم المؤسسات التعليمية 

 ميةالمؤسسات التعلي وتتعهد. للشباب المشاركين والجنس وتاريخ الميالد األسماء واألسماء األولى الشخصية

للتنمية  اإلقليمي مكتبالألغراض المحاسبة مع  احصري  المخزنة استخدام البياناتبالمنظمة لهذه البرامج 

ال يجوز  إجراء المحاسبةبعد و(. LGH) فيستفالن-نوردراينفي التجارية التابع لجمعية الحرف اليدوية ج. م. 

 ، مهما كانت األسباب والظروف. بالشبابأن تحتفظ المؤسسة التعليمية بأية بيانات خاصة 

 

إلغاء هذه الموافقة في ويجوز  أطفالكم. خطية من إال بموجب موافقةالبيانات  يجوز للمؤسسة التعليمية جمعال 

 عدم موافقة الشباب يمكنهم ةحال فيولمدرسة. إعالن وإيضاح هذا اإللغاء ليجب  ،أي وقت. وفي هذه الحال

 . للتوجيه المهنيالمشاركة في برنامج آخر 


