ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ دارد؟

مربی جوانان می تواند در  ٤سطح صورت گیرد .مدت مشاوره
به سؤاالت شام بستگی دارد .والدین یا افرادی که برای شام مهم
هستند نیز می توانند در مشاوره رشکت داشته باشند.

ﺳﻄﺢ  – ٠آﻣﻮزش ﺗﺎ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ

در این سطح اطالعات و حامیت الزم برای انجام کارآموزی را
دریافت میکنی.

ﺳﻄﺢ  - ١ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ی اول

ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﭼﻪ؟

ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

اآلن  ١٤سال یا بیشرت از زندگی تو می گذره و سؤال های زیادی
داری ...

مربی جوانان یک پیشنهاد حامیت برای جوانان در پایان تحصیالت
اجباری یا پس از ترک مدرسه و نیز برای فراهم کردن رشایط
کارآموزی است

< آیا باز هم باید به مدرسه بروم یا کارآموزی را آغاز کنم؟

< تو توانایی های فردی خود را خواهی شناخت.

< چگونه میتوانم رشایط کارآموزی را فراهم کنم؟
< به چه کاری عالقه دارم؟
< کجا نیاز به حامیت دارم؟
مربی جوانان می تواند به تو کمک کند که پاسخ این گونه سؤاالت
را بیابی.

 . . .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺘﺤﺎن آن ﴐری ﻧﺪارد

< عالقه های کاری خود را خواهی یافت.

در این جا اطالعات کلی به دست خواهی آورد .اگر نیاز به
پشتیبانی بیشرتی داشتی ،می توانی در سطح  ٢یا  ٣نیز از حامیت
برخوردار شوی.

ﺳﻄﺢ  - ٢ﻣﺸﺎوره

در این سطح زمان نسبتاً بیشرتی رصف پاسخ به سؤاالت زیر می
شود:
< آیا باز هم می خواهی به مدرسه بروی؟
< به چه کاری عالقه دارم؟
< آیا چیزهایی هستند که مانع یادگیری یا کارت شوند؟

< درباره ی مدارس یا آموزشهای بعدی احتاملی اطالعات کسب
خواهی کرد.

ﺳﻄﺢ  - ٣ﻫﻤﺮاﻫﯽ

… ﻣﺮﺑﯽ ﺟﻮاﻧﺎن راﯾﮕﺎن و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺳﺖ

< می توانی تجربه های عملی در دنیای کار داشته باشی و

این سطح می تواند تا یک سال هم به طول بیانجامد.

< گزارشی در اختیارت قرار می گیرد که در آن پیشنهاداتی برای
آینده ات وجود دارد.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از ﻣﺮﺑﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮی؟
<  ...به معلمت مراجعه کن یا

<  ...با مشاور یا راهنامی مربی جوانان
متاس بگیر .اطالعات متاس در اینرتنت در

www.neba.at/jugendcoaching/jugendcoachinganbieterinnen

قابل دسرتسی است

ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

یکی از نتایج مربی جوانان می تواند ورود تو به تحصیالت یا
دنیای کار باشد .مشاورت همچنین می تواند در زمینه ی دیگر
پیشنهادات حامیتی شبکه ی نبا ) (NEBA-Netzwerkیا دیگر
سازمان ها و نهادها اطالعات در اختیارت قرار دهد.

FAS

هر زمانی که به حامیت نیاز داشتی ،می توانی به مربی جوانان
بازگردی.

 ...ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﱰ ،آﯾﻨﺪه ی ﺑﻬﱰ

ﻣﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺎﻧﻪ و ﻧﺎﴍ

وزارت خدمات اجتامعی 1010 ،وین ،خیابان بابنربگر ٥
اﯾﺪه ﭘﺮدازی و ﻃﺮحCM Creative :
ﻫﯿﺄت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ :وزارت خدمات اجتامعیCM Creative ،
ﻋﮑﺲ :شاتر استاک
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«ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه»

این اقدام از سوی صندوق اجتامعی اروپا تأمین مالی می شود.
نبا ) (NEBAاقدامی ابتکاری از وزارت خدمات اجتامعی است.
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