كيف تساعدوا ابنكم أو ابنتكم عىل اجراء االختيار املناسب؟

األرشاد والتوجيه املدريس واملهني

الوالدين )أولياء األمور(

املدرسة

توفر مدارس املرحلة املتوسطة )الثانوية( cycle d'orientation (CO)،دروس معلوماتية تسمح للطالب
التعرف عىل العامل املهني والعمل ،وذلك ليتسنى لهم أخذ االختيار الصائب واملناسب يف املستقبل.

أن االستشاريات واالستشاريون النفسيون يتواجدون يف كل مدرسة متوسطة )املرحلة الثانوية األوىل(
بالتعاون مع املدرسني لتقديم املعلومات واالجابة عىل أسئلة الطالب منذ نهاية الفصل الدرايس األول يف
الصف العارش من املرحلة املتوسطة )الثانوية(  ،حيث يستطيع الطالب واولياء امورهم االتصال ألخذ
موعد واالجتامع مع املستشار النفيس بصورة منفردة.

أن للوالدين التأثري البالغ واألهم عىل اختيارات أبنائهم وبناتهم ،فانتم تشاركوهم أفكارهم ،وتدعموهم يف
مختلف خطواتهم وتشاركوهم خرباتكم يف هذا املجال.

• عرض فوائد ومزايا االرشاد والتوجيه خالل األمسيات التي تقام خصيصا لتقديم المعلومات
لآلباء.

• يرجى ملئ دفتر االختيارات )( Le choix professionnel en tant que projet familial

• يوم تقديم المعلومات في المدارس ) (Journée des métiersأو يتم
ذلك عن طريق زيارة صالون عرض المهن ) (Your Challenge

• اكتشفوا المعلومات الموجودة على هذا الموقع ) (www.orientation.ch

• جلسة تقديم معلومات لآلباء.
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وذلك بعد النقاش مع ابائكم.

• اطلعوا على الموقع اإللكتروني للمحافظة ) (www.vs.ch/orientation
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• عرض عن فوائد ومزايا التوجيه واإلرشاد في الصف المدرسي.

• شجعوا ابنائكم على عمل دورة تدريبية والمشاركة في البرنامج ) ( Passeport Info

• أسئلة حول االختيار المهني

• حسب الطلب ،اجتماع لتقديم النصح للطالب ) ومع الوالدين أيضا اذا اقتضت الحاجة(
ويتم هذا االجراء بطلب شخصي.

والذي يقوم بعرض المهن وشرحها من قبل اختصاصيين في يوم األربعاء بعد الظهر ،.اطلع على
الموقع التالي www.vs.ch/pi

• لقاء مع االهل من أجل تقييم عملية االرشاد والتوجيه

• تحديد ومتابعة الطالب الذين يحتاجون الى مساعدة من نوع خاص.

• شاركوا في يوم األبواب المفتوحة لألهل ،وصالون عرض المهن ،زيارات المدارس .ستجدون كل
التواريخ المهمة لهذه النشاطات على الموقع التالي www.vs.ch/orientation

• دفتر المعلومات  : Passseport infoتبادل المعلومات والنقاش حول جلسات متابعة عملية االختيار
المهني.

• قوموا باالتصال بمرشد الصف الذي يدرس فيه ابنكم  ،اذا اقتضت الحاجة.

• عرض دورات التدريب المهني ودليل الدورات المهنية
• كتابة السيرة الذاتية  ،وخطابات التقديم للترشح الى مدرسة مهنية أو مكان للتدريب المهني
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• حسب الطلب ،اجتماع لتقديم النصح للطالب ) ومع الوالدين أيضا اذا اقتضت الحاجة(
ويتم هذا االجراء بطلب شخصي.

• اذا كان ابنكم يرغب في ان يجد مكان لعمل التدريب المهني ،فيجب التنبيه الى ضرورة اإلسراع في
إجراءات التقديم ،كما يتوجب على االهل ان يقوموا بعمل اتصاالتهم لتسهيل عملية البحث عن مكان،
كما ويمكنكم االطالع على الموقع التالي www.orientation.ch

• برنامج خاص )(Orientation+للطالب الذين يواجهون صعوبات في االختيار.
• يرجى االنتباه الى تواريخ بدء التقديم ،ومواعيد انتهاء التقديم وكذلك شروط التقديم .يرجى االطالع
على المواقع التالية  www.orientation.chو www.vs.ch/orientation
• يمكنكم االتصال اذا اقتضت الحاجة مع االستشارية أو االستشاري في التوجيه واإلرشاد الخاص بمدرسة
ابنكم.

• المتابعة والرقابة من أجل التحقق من التقدم في المشاريع
• تحسين ملف التقديم للترشح  ،واالستعداد لمقابلة العمل
• معلومات حول المدراس  ،تواريخ مهمة المتحانات التقديم

الوالدين )أولياء األمور(

ساعد ابنك عىل اختيار مستقبله

ابنكم اآلن يف املتوسطة أو املرحلة الثانوية .هذه هي بداية إعادة تأهيله إليجاد
مدرسة أو مرشوع مهني يتوافق مع توقعاته ومهاراته.

www.orientation.ch

www.vs.ch/orientation

 مواقع الكترونية لألشخاص الناطقين بلغات اجنبية
www.vs.ch/web/osp/migrants

 معلومات بلغات اجنبية
www.orientation.ch/migration

 دفتر المعلومات Passeport info

 مخطط الدراسة والتأهيل المهني السويسري

 دورات التدريب املهني

 شرح مواصفات أكثر من  ٦٠٠مهنة

 األبواب املفتوحة للجميع

 أماكن شاغرة للتدريب المهني

 مواعيد انتهاء التسجيل /امتحانات التقديم

 معلومات حول سلسلة التعليم المدرسي

منشورات تخص التوجيه واالرشاد
 قامئة بأسامء الرشكات املسموح لها بالتدريس والتدريب املهني

دوركم كآباء وكأمهات أمر بالغ األهمية يف هذه العملية .فأنتم أول محاوريني
ألبنائكم تناقشون معهم عامل املهنة والعمل كام تعيشونه وتتعاملون معه يوميا،
وأنتم من سرتافقون أبنائكم يف جهودهم للبحث عن االختيار املناسب.
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