
ما أكثر شيء يلفت 
انتباهك إلّى؟

أنك حتصل اآلن على تدريب! 

 

 

يوجد في النمسا فرص متعددة للشباب من أجل التعليم 
والتدريب، فمن ناحية ميكن االلتحاق بإحدى املدراس الثانوية 

                   HBLA أو HAK أو HTL مثل املدرسة الثانوية العامة أو
وغير ذلك، ومن ناحية أخرى ميكن للشباب احلصول على تدريب 
في العديد من املهن املختلفة في النمسا، وذلك بالعمل في شركة 

والذهاب إلى املدرسة املهنية. من ال يجد الفرصة لاللتحاق 
بأي مؤسسة يستطيع أن يذهب إلى ورش )AMS( التدريبية، 
فهناك يتم تدريب الشباب سوًيا و ميكن العمل مؤقًتا في إحدى 

الشركات. من ال يريد االلتحاق باملدرسة أو إكمال التدريب 
يستطيع على سبيل املثال أن يشارك في مشروعات متعلقة 

بسياسة سوق العمل أو القيام بتدريبات أخرى.
هدف التعليم والتدريب حتي 18 عاًما

هو االلتحاق بتعليم أو تدريب إضافي وإكماله بنجاح بعد 
إنهاء التعليم اإللزامي. فهذا األمر يساعد الشباب على بدء 

حياتهم املهنية بنجاح، وتنمية الشعور املجتمعي، وتوفير فرص 
عمل مجدية. من يحصل على التعليم أو التدريب من الشابات 

والشباب يعثر بشكل أسهل على وظيفة، ويكسب املزيد من املال، 
ويعيش بصحة أكثر وأطول.

ملاذا التعليم والتدريب؟

قررت احلكومة النمساوية ضرورة أن يحصل الشباب 
مستقباًل حتى سن الثمانية عشر عاًما على تعليم أو 

تدريب بعد التعليم اإللزامي، ولكن ملاذا؟ ألن هناك هدًفا 
مهًما أال وهو أن يتحصل الشباب الصغير على تعليم أو 
تدريب جيد ميّكنهم مستقباًل من االعتماد على أنفسهم 

ومن أن يصبحوا جزًءا فعااًل من املجتمع.

ما املقصود بالتعليم والتدريب 
حتى 18 عاما؟

www.ausbildungbis18.at
info@ausbildungbis18.at

www.facebook.com/ausbildungbis18
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 بالنسبة للشباب الذي ال يعرف ماذا يفعل بعد املدرسة
 أو املنقطع عن التعليم يوجد عدد كبير من العروض

 ملساندتهم، حيث يوجد في كل والية هيئة تنسيق لبرنامج
 التعليم والتدريب حتي 18 عاًما كنقطة بداية للشباب وآبائهم.

كذلك تساعد هيئة تدريب الشباب التابعة خلدمات وزارة الشؤون 
 )AMS( أو مكتب خدمات سوق العمل )SMS( االجتماعية
في حتديد مسار التدريب الصحيح. حيث يقوم املستشارون 

باالستفسار عن األمور التي يهتم بها الشباب، وعن قدراتهم، 
ورغباتهم، ونتيجة للمحادثات يتم عمل خطة مستقبلية شخصية.

من يساعد في ذلك؟ ما ميكن وما ينبغي على 
الوالدين القيام به؟

متي يلبي الشباب إلزامية 
التعليم أو التدريب؟

إنه ملن املهم أن يدعم الوالدان أبنائهم للحصول على التدريب، 
وذلك لتوفير مستقبل آمن وجيد ألبنائهم. وهذا يعني أنه يجب 

على الوالدين تسجيل طفلهم في هيئة التنسيق اإلقليمية إذا 
مر عليه أكثر من أربعة شهور بدون تعليم أو تدريب، كما 
يجب عليهم أيًضا تسجيل طفلهم في املدارس والشركات 

واملؤسسات لضمان حصول كافة الشباب على الدعم.

في أي شيء تساعد هيئة 
التنسيق اإلقليمي؟

عند ...
• االلتحاق باملدرسة،

،)ÜBA( احلصول على التدريب املهني •
•  املشاركة في العروض التحضيرية 

لالمتحانات املدرسية اخلارجية والتدريبات 
األخرى، مثل )التحضير إلنهاء التعليم 

اإللزامي والتدريب في الوظائف الصحية(،
•  املشاركة في العروض املتعلقة بسياسة 

سوق العمل،
•  املشاركة في عروض للشباب احملتاج 

للمساعدة،
•  ممارسة األعمال احملددة في خطة اآلفاق 

املستقبلية أو خطة الرعاية.

 •  عند طرح األسئلة حول برنامج
التعليم والتدريب حتي 18 عاًما.

•  عندما يريد اآلباء معرفة ما إذا كان طفلهم 
يلبي إلزامية التعليم أو التدريب.

•  عندما يواجه األوالد مشكلة في إيجاد 
املدرسة املناسبة أو التدريب املناسب بعد 

إنهاء التعليم اإللزامي.
•  عندما ال يدرك األوالد كيف يوجهوا 

مواهبهم واهتماماتهم على النحو األمثل 
في احلياة العملية.

•  عندما ال يجد الطفل مدرسة أو تدريًبا 
ألكثر من أربعة شهور.


