ﻛﻴﻒ ﻳﺴري اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب؟
ميكن أن ينقسم التدريب املخصص للشباب إىل  ٤مراحل .ترتبط
مدة االستشارات باالستفسارات التي لديك .وميكن إرشاك والديك
أو األشخاص ذوي األهمية لديك يف االستشارات.

اﳌﺮﺣﻠﺔ  - ٠اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﺘﻰ ١٨

ستحصل هنا عىل معلومات ودعم من أجل إمتام واجب التدريب
املهني.

اﳌﺮﺣﻠﺔ  - ١اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﱃ

ﳌﺎذا اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب؟

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب؟

تبلغ من العمر  ١٤عا ًما أو أكرث ولديك استفسارات عديدة ...

التدريب املخصص للشباب عبارة عن خدمات من شأنها دعم
الشباب عند انتهاء مرحلة التعليم اإللزامي أو بعد التخرج من
املدرسة وكذلك من أجل القيام بواجب التدريب املهني

< كيف ميكنني إمتام واجب التدريب املهني؟
< هل ينبغي عيل مواصلة الذهاب إىل املدرسة أو الحصول عىل
مسار تعليمي؟
< ما هي املهنة التي أهتم بها؟
< يف أي يشء أحتاج الدعم؟
ميكن للتدريب املخصص للشباب مساعدتك يف العثور عىل إجابات
عىل مثل هذه االستفسارات.

… اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل

< ستتعرف عىل مهاراتك الشخصية.
< ستكتشف اهتامماتك املهنية.
< ستحصل عىل معلومات حول املدارس أو مسارات التدريب
األخرى التي من املحتمل االلتحاق بها.

… اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﺠﺎين واﺧﺘﻴﺎري

ميكنك هنا الحصول عىل معلومات عامة .ويف حالة الحاجة إىل مزيد
من الدعم ،ميكنك الحصول عىل الرعاية التكميلية من خالل املرحلة
 ٢أو .٣

اﳌﺮﺣﻠﺔ  – ٢اﻻﺳﺘﺸﺎرات

تتطلب هذه املرحلة مزي ًدا من الوقت لإلجابة عىل االستفسارات
التالية:
< هل تريد االستمرار يف الذهاب إىل املدرسة؟
< ما هي املهنة التي تهتم بها؟
< هل هناك أشياء تص ّعب عليك التعلم أو العمل؟

اﳌﺮﺣﻠﺔ  – ٣اﻟﺪﻋﻢ

ميكن أن تستمر هذه املرحلة ملدة عام.
< ميكنك الحصول عىل خربات عملية يف سوق العملل
< وستحصل عىل تقرير يحتوي عىل توصيات بشأن مستقبلك.

ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺨﺼﺺ
ﻟﻠﺸﺒﺎب؟
< … توجه إىل معلمك/معلمتك أو
< … اتصل مبستشار/مبستشارة التدريب املخصص للشباب.
ميكن الحصول عىل بيانات االتصال عىل املوقع اإللكرتوين

www.neba.at/jugendcoaching/jugendcoaching
-anbieterinnen

ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ؟

ARA

ميكن للتدريب املخصص للشباب أن يؤدي إىل حصولك عىل تدريب
مهني أو دخولك يف الحياة املهنية .ميكن ملستشارك/ملستشارتك
أن يخربك/تخربك بشأن خدمات الدعم األخرى املقدمة من شبكة
" NEBAشبكة املساعدة املهنية" أو بشأن املنظامت واملؤسسات
األخرى.
ميكنك الرجوع يف أي وقت إىل "التدريب املخصص للشباب" يف
حالة الحاجة إىل مزيد من الدعم.

neba.at/jugendcoaching

"ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"
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