
 

 المرشد لآلباء
 

 كٌف ٌمكننً دعم أبنً فً أختٌار مهنة المستقبل.

 

Göttinger Eltern-Kompass 

Wie unterstütze ich mein Kind bei der Berufswahl? 

 

Übersetzt in Arabisch 

 

أبنتً/ الطرٌق الً وظٌفة مهنٌة آلبنً   





 

 1 

 ضفحة:  اهيحثوى
 3 انثشبف اهثيبيبت وكدرات اهطفل 1

 4 ح ّاألٌفنج اهخؼفيِيجاهِّايب
 6 هوضكّل يوٓ اهّهيفج اهينوّتج اهيِبؼاح اهِبيج 

 8 يييؽاح نفوم
 9 يِبؼاح اؿخعغاى اهضبؿة اآلهٓ

  
 10 انثشبف اهيهبرات اهيهٌية 2

 10 يًبييؼ اعخيبؼ يٌِج
 11 فخؼث اهخغؼية اهًيوٓ• 

 13 اهيًوّيبح ّاهعغيبح يوٓ يّكى اهخّسيَ اهيٌِي
  
 15 بذ كرار وظيفة يهٌيةاثخ 3

 16 ٌخبئز االعخيبؼ اهيٌِي
 16 اهًذّؼ يوٓ فؼنبح اهخغؼية

  
 17 يلثرحبت عوي طوة اهوظيفة 4

 18 يٌّاً اهؼؿبهج -  اهؿيؼث اهػاخيج
 19 يؼل اهكّؼ

 20 ٌيّػر نوة اهّهيفج• 
  
 21 اهثخطيط الخثيبر اهيهٌة 5

 22 ٌهؼث يبيج ّ عنج ؽيٌيج
  
  اضبفية يعوويبت 6

 24 اهيغاؼؾ اهيٌِيج غاعل سّخٌسً ّ مّاضيِب
 25 اعخيبؼ اهيٌِج يً االٌخؼٌح

 27 اهيؼاسى
 Impressum 28اهتكيج 



 

 2 

:اآلسم   

 
 اآلتبء اآليؽاء

 
اخعبػ اهلؼاؼُبى سغا التٌم يوٓ " يبػا تًغ ػهم؟: "ّاهؿإال اآلً ,اكخؼتح اهغؼاؿج فٓ ُػٍ اهيؼضوج يً ٌِبيخِب

 .هػا يسة أً يغؼؾ تًٌبيج اهيغْ اهنّيل ّ
 

ّ يينٌم االسخيبو تبهيّسَ ... هويؿبيغث فٓ يٌبكفج ُػا اهيّمّو يى نفوم " تّكوج اآلتبء"ٌضً ٌلغى هم 
 .اهيؿئّل تًغ خًتئج تيبٌبح نؼاؿج اهيًوّيبح اهيؼفلج 

 
اهضيبث  يب ُي يِبؼاح ّيًوّيبح نفوم ؟ نيف يينٌم ؼتنِب تبهّهيفج اهيٌِيج ؟ عيؼ يذبل يوٓ ييبؼؿج

فسًٓ نفوم يوٓ اهلبء ٌهؼث ؿؼيًج يوٓ يبهى اهًيل ، هوخًؼف . اهيٌِيجُٓ اهخغؼية ّفؼق اهًيل في اهكيف
ّهألّالغ اهّهبئف فٓ . يذل ّهبئف اهفخيبح في يسبالح اهٌِغؿج ّيوّى اهتيئج " غيؼ يبغيج"يوٓ ّهبئف 

 .اهّهيفج اهخٓ يييل اهيِب ّ يفمل اهًيل تِبافخضٓ اهيسبل أيبى نفوم هيًؼفج . اهيسبالح االسخيبييج ّ اهكضيج 
 فبهخًويى يؿخيؼاهٓ األتغٌُّبم. ؿّْ اهعنّث األّهٓ في اهضيبث اهيٌِيج مى فٓ ايختبؼم اً اهخغؼية اهيٌِٓ هيؾ

 .يسبالح نذيؼث غائيب هويؽيغيً اهخنّؼ
 

هؿح  بٌحف.  نفوم يغؼؾ يى خضغد أّ. اهيٌِٓ اهيؿخفبؼ يذل ، اهيخبضج االؿخفبؼيج اهعغيبح يً اؿخفيغ
 األفعبق يً اهيٌِيج اهعغيبح اعخيبؼ يً اهِبيج اهيؼضوج ُػٍ في ّنفوم اؿخفيغ اٌح. تيفؼغم فٓ ُػا اهيّكف 

  .اهيٌِي تبهخّسيَ عبكج عبكج  يعخوفج يؼّل هنفوم ينًّ ؿّف اهيغؼؿج في أيمب. اهيإُويً
 يؼافلب هينًّ اهغهيل ُػا تبيغاغ سّخٌسً تيغيٌج لاهًي فؼيق كبى هػا ّ: ُبيج ييويج ُي اهّهيفيج هوضيبث اهخعنين

  اتٌخم أّ اتٌم يى هنى
 

 .أهى يرشد آلتٌنى في اثخبذ كرارٍ( األى واألة)أٌثى 



 

 انثشبف اهثيبيبت وكدرات اهطفل 1
 ُل نبٌّا يضويًّ تّهيفج يضغغث ؟؟... ؼتيب يب ؽهح خخػنؼ ؼغتج أتٌبءم فٓ ّهيفج يًيٌج 

ّ هنٌِب كغ خنًّ عنّث ُبيج يوٓ اهنؼيق اهكضيص ... ال يينً خضليلِب غائيب فٓ اهّاكىاضالى اهّهيفج ؼتيب 
 العخيبؼ اهّهيفج اهيؿخلتويج ّ فؼكج هيًؼفج يّايل كّث ّ اُخيبيبح اهنفل 

 فبً ؼغتبح األ تٌبء اهّهيفيج خعخوف ّ خخنّؼ تيؼّؼ اهّكح: ّ تبهخؤنيغ :ُل خًوى 

 

 

 
 
 

 

 

 تعمل ان انت تتمنى كنت ماذا األن و

؟؟؟؟؟؟؟ صغٌرا كنت عندما  

 فى كان عندما ابنك امنٌة كانت ماذا

؟ الخامس الصف الى االنتقالٌة المرحلة  

؟؟ اآلن ٌعمل ان ابنك ٌتمنى ماذا  فى ابنك تمناها التى الوظٌفة هى ما 

؟ الطفولة احالم  
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 :الهوايات و اهتمامات قضاء وقت الفراغ 
األمثلة التالٌة تساعدك  .اٌضا الهواٌات و مظاهر التسلٌة و قضاء وقت الفراغ ٌمكن ان توضح اهتمامات ابنك 

:على التعرف على هذه االمكانٌات و االهتمامات   

 
 

 

 فى سرور بكل ابنتك/ ابنك ٌشاهد ماذا

؟ التلٌفزٌون   
؟ لدٌه األلعاب افضل كانت ماذا  

؟ الٌه الدراسٌة المواد أحب هى ما كٌف ٌستطٌع ابنك كسب نقود بسهولة ؟  

/  ابنك ٌكون ان تخمن أو تتوقع ماذا

؟ فٌه مختلفا أو ممٌزا ابنتك  

 

 الوقت ٌنسى ابنتك/  ابنك ٌجعل الذى ما

؟ تماما  

 

 ٌقرأها التى المجالت أو الكتب هى ما

؟ سرور بكل ابنك  

 

؟ الٌه لدراسٌةا المواد أحب هى ما  

؟ما الذي ٌجعل ابنك ٌستٌقظ سعٌدا صباحا  
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ّ كغ ...، ّ هِػا يً اهيِى يًؼفج ٌلبن اهلّث ّاالينبٌيبح اهخٓ ييخونِب اتٌم . نل ّهيفج خخنوة يِبؼاح يعخوفج
 .يؿخعغى اتٌخم أّ اتٌم ُػٍ اهيِبؼاح في نل يّى ّغبهتب غًّ ّيي يٌَ

 انثشف هذٍ اهيهبرات و االينبٌيبت يع اتٌم سويب 
يِيج خنًّ فؼكج سيغث هيًؼفج ٌلبن اهلّث ّاهيِبؼاح اهخٓ يينً اؿخعالكِب يً ُػا اهِّايبح ّاألٌفنج اهخؼف

 .اهٌفبن 
 :يؿبيغث هو أيذوجفييب يوٓ ذالذج 

 
 ٌلبن اهلّث ّ اهلغؼاح  خضغيغ االينبٌيبح اهِّايبح ّ أّكبح اهفؼاٌ

هًتج نؼث : يوٓ ؿتيل اهيذبل 
 اهلغى

يؿبتلبح، ّاهوًة في ..خغؼيتبح
 :فؼيق

اهيفخؼم هوضؼنج اهخٌؿيق 
ّاهًيل اهسيبيي، ّاهخنخينبح، 

 ّاهخفنيؼ ّ ؼغ اهفًل ، اهظ
االُخيبى تخّفيؼ اهغػاء هولؼْ  (2661)أهًبة اهنيتيّخؼ : يذبل 

اهيسبّؼث ّ اهيفبؼنج فٓ ضل 
 اهيفبنل

 اهخفنيؼ االؿخؼاخيسي ، خضيل
اهيؿإّهيج ّاهخؼنيؽ ّاهيذبتؼث، 

 اهظ
يبً ّينبً ّ اهِغف خؼخية ؽ يلبتالح األكغكبء: يذبل 

 يً اهولبء
اهيِبؼاح اهسيبييج ّ اهًالكبح 
 اهًبيج ، ّاالهخؽاى تبهيّاييغ، اهظ

   
   
   
 

اهوًة يى األفلبء . ّ اهضوّيبح ايغاغ اهنًبى. ؼنّة اهغؼاسبح ، ّاهؼكق ّاهوًة: ّيً األيذوج األعؼْ 
 ...ؿخيبو ئهٓ اآلعؼيً، ّاهؿفؼ ئهٓ اهتوغاً األسٌتيجاهيؿبيغث فٓ األييبل اهيٌؽهيج يذل اهيفخؼيبح االُخيبى تبال.،
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 للحصول على الوظيفة المطلوبة المهارات الهامة

 

 ؼاكتي أتٌم في اهضيبث اهيّييج ّأنخففي اهيِبؼاح اهخي يخيخى تِب ّخإُوَ هوضكّل يوي ّهيفج
 

 

 ال أوافق

 

 احيبٌب

 

 أوافق

 

 

 أتٌي يسثطيع أً

  
  

األهيبٌيج تبهوغج تبهنخبتج سيغا ٌفؿَ يً يًتؼ   

  
  

شفهٌا نفسه ٌعبرعن   

  
  

سيغا أسٌتيج توغج يخضغد   
    

  نّيوج هيغث ّ سيغا يؼنؽ
    

األفيبء تيً سيغا يؼتن  … 
    

اآلعؼيً يى تؿِّهج يالكبح ينًّ   
    

اهضؼفٓ اهيغّْ اهًيل يفمل   
    

يضغغ ٌنبق فٓ يفنؼ  … 
    

نّيوج يغث اهسؿغْ اهًيل يخضيل   
    

  يٌبيج ّ تغكج يًيل ّ افنبؼٍ يً ينّؼ
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نّيوج يغث ّاضغ فيء فٓ اهًيل يفمل   

    
  يخضيل اهيؿإّهيج

    
فؼيق أّ يسيّيج ميً سيغ يًيل   

    
سيغ تفنل األؼكبى( اهيذبل ؿتيل يوٓ) األفيبء يخػنؼ   

    
  اهخًة ّ اهيسِّغ يخضيل

    
سيغا خٌهييب يٌهى   

    
  اهؿينؼث ّ هليبغثا يؿخنيى

    
تيفؼغٍ يؿخلوج يِبى خٌفيػ يينٌَ   

    
األعؼْ اهتوغاً ذلبفبح يً اهخضغد يؿخنيى   
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طفوم خضبئص  
نفوم؟ خكفيً نيف  

  أتٌي  أّافق  اضيبٌب ال أّافق 

    
 نيّش

  ٌفين   

  يلٌى   

  ضؿبؾ   

  ّغّغ   

  يتغو   

  كتّؼ   

  يّذّق تَ   

ّ عسّليخضفه أ      

  ضػؼ   

  يؿخلل   

  ّاذق يً ٌفؿَ   
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 مهارات الحاسب اآللي 

 اهٓ يسوؾ يٌغيب اتٌخم اّ يب ُٓ اُخيبيبح اتٌم . اهيّييج اهضيبث يً يخسؽأ ال سؽء أكتص األً اهنيتيّخؼ
؟ اهنيتيّخؼ  

اهنيتيّخؼ يوٓ سبهؾ ُّّ نفوي أّافق ال أّافق  

 يوًة أهًبة اؿخؼاخيسيج  
يى أهًبة خًويييجيخًوى     

 يخًبيل يى اهكّؼ  
 يًيل يى تؼايز اهنخبتج  
ؼايز اهسغاّلتيًيل يى     

االضكبء ّ اهعؼائن تؼٌبيز يى اهًيل    

.... االسخيبييج اهفتنبح في غؼغفبح    

اهيٌؽهيج اهّاستبح أغاء فٓ هويؿبيغث اهنيتيّخؼ يؿخعغى    

 يتضد يً يًوّيبح يبيج  
ؼْهَ اُخيبيبح أع    
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:اخثيبر اهوظيفة  2  

تبهٌؿتج هم . يٌغيب يخًوق األيؼ تّهيفج أّ خًويى ، نل يٌب خنًّ هغيَ أفنبؼ يعخوفج يً اضخيبسبح ُػٍ اهّهيفج 
تكفخم أضغ اهّاهغيً ، فاٌَ يً اهيِى تبهخؤنيغ أً يضكل نفوم يوٓ ّهيفج ذبتخج ّ يعبنؼ اضخيبالح اهتنبهج فيِب 

 .كويوج 
ً اُخيبيبح نفوم تبهٌؿتج هوّهيفج ؟؟يبػا خًخلغ أً خنّ  

ذى اخؼم اتٌم يضغغ تٌفؿَ اهٌلبن اهيِيج تبهٌؿتج . في اهسغّل أغٌبٍ يينٌم خضغيغ اُى ذالد ٌلبن يً ّسِج ٌهؼم 
 هَ

 اهيِى فٓ عخيبؼ اهّهيفج تبهٌؿتج هم نّاهغ هنفوم تبهٌؿتج هنفوم
اهيٌِج ُػٍ نتيًج ّ ؿيًج    

 اهًبئغ اهيبغْ أّ اهيؼخة  
 ؿبيبح ييل يٌخهيج  

اهؿنً ينبً ضغّغ فٓ اهًيل    

اهخٌلل ّ اهضؼنج يً نذيؼ تَ ييل    

 اهًيل في يٌفؤث نتيؼث  
اهتنبهج خِغغٍ ال  ذبتح ييل    

 ييل يخنوة اهؿفؼ اهغائى  

 اُخيبيبح أعؼْ امبفيج  
عخيبؼاح نفوم هيًؼفج أُى يٌكؼ يسة يوينى يٌبكفج ُػٍ االعخيبؼاح اهذالذج ؿّيب ، ّ يلبؼٌج اعخيبؼاخم يى ا

 ُل خّافلح ّسِبح اهٌهؼ اهعبكج تنوينيب ؟ ُل ٌُبم عالفبح ؟ هيبػا؟..يً ّسِج ٌهؼٍ 
فاػا نبً اتٌم يفمل أً : اتٌخم ُػٍ اهيٌبكفج هخّميص أُييج ُػا اهيّمّو / اهِغف ُّ ضمّؼ أّ خّاسغ اتٌم 

، ّنػهم فٓ أّكبح اهفؼاٌ ، فبً اٌؿة ّهيفج ( هؿٌِىّفلب )ؿبيبح اهًيل اهًبغيج  -يوٓ ؿتيل اهيذبل  -يًيل 
فٓ ُػٍ اهضبهج يينٌَ أيمب اهًيل في ينوج ٌِبيج األؿتّو ّ . هَ فٓ ُػٍ اهضبهج ُٓ فٓ اهفٌبغق أّ اهينبيى 

 .اهٌلبن اهؿبتلج ُبيج فٓ اعخيبؼاح اتٌم هّهيفخَ اهيؿخلتويج  .نػهم فٓ ّؼغيبح ييل يعخوفج 
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 Praktikum ملىالع التدريب   

 يبُي خًؼف أً اهيِى يً:  اهيٌِيج اهضيبث في ّهوغعّل.  اهيٌفآح ّ تبهّهبئف اهخًؼيف اهًيوٓ اهخغؼية يِغف
, اهّهيفج ُػٍ يضة هى - اهًيوٓ اهخغؼية عالل يً - اتٌم نبً اػا تؤؾ ال.  اهًيل نتيًج  أيمب اهيِى يً ألٌَ 

 أّ هألّالغ تبهٌؿتج ٌيّػسيج أّ ايخيبغيج غيؼ يًِ أّ ّهبئف خسؼتج هيضبّهج نفوم فسى.  يؼيغٍ ال يب يًؼف أً
. اهتٌبح  

:ّ كغ اسخبؽ اتٌٓ اهغّؼاح اهخغؼيتيج اهخبهيج   

 أؿبتيى......... / هًغث أيبى:........................................................... اهيٌِج 
 :ُػٍ اهّهيفج 

..........................................................................................ايسبتَ..يوٓ.ضبؽح
..................................................................................... 

.......................................................................................ايسبتَ.يوٓ.خؿخضّػ.هى
.......................................................................................... 

 أؿبتيى......... / هًغث أيبى:........................................................... اهيٌِج 
 :ُػٍ اهّهيفج 

..........................................................................................ايسبتَ..يوٓ.ضبؽح
..................................................................................... 

.......................................................................................ايسبتَ.يوٓ.خؿخضّػ.هى
...................................................................................................  

 أؿبتيى......... / هًغث أيبى:........................................................... اهيٌِج 
 :ُػٍ اهّهيفج 

  ...........................................................................ايسبتَ..يوٓ.ضبؽح
.......................................................................................ايسبتَ.يوٓ.خؿخضّػ.هى

.......................................................................................... 
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 أّ اهًبئوج يى األسبؽاح فٓ ٌفبنَ أّ ييوَ عالل يً اتٌم انخؿتِب اهخٓ األعؼْ يجاهًيو اهعتؼاح ُي يب
؟؟ اهيغٌٓ اهًيل ُيئبح أّ اهسيؼاً  

 

  

 .............................................................................................................   

 .............................................................................................................  

 .............................................................................................................   

 .............................................................................................................   
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: المهني التوجيه موقع على المتاحة والخدمات المعلومات  

: غيى ّ يًوّيبح يينٌم يى اتٌم االؿخفبغث يٌِب ٌُبم ّؿبئل.... اٌح هؿح تيفؼغم   

.....................................ّىي         BIZ . اهيٌِيج اهيًوّيبح يؼنؽ ؽيبؼث   
 

 

 

 

 

 

(............................. يٌبيؼ في خلؼيتٓ يّيغ)  اهًبى اهيؿخففٓ في اهخًوييٓ اهيّى  
  

.. ( ....................فتؼايؼ فٓ خلؼيتٓ يّيغ)  اهيٌِيج هويًوّيبح سّخٌسً أيبى   
 

اهمّاضٓ في عؼْاأل اهخًويى يًبؼل   Northeim  ، Duderstadt  ، Osterode  
  

................ يّى :................... هلبءاح اهيًوّيبح فٓ اهيغاؼؾ اهيٌِيج   
  

 ..........GöttingenTageblatt  كفضبح عبكج فٓ اهكضف/ يًوّيبح .  
 

............................................... كبيغث تيبٌبح --اهّهيفيج االؼفبغيج  اهولبءاح   
  

:........................................................... فٓ  هلبء ييوٓ هوّهيفج اهيعخبؼث   
  

......................................يؿخفبؼ هوًيل فٓ / يضبغذج يى اهيؿخفبؼ اهيٌِي    
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 ، اهيًِ يً تيًوّيبح اهيذبل ؿتيل يوٓ نفوم ّ أٌح يغييم ُّّ.  االخكبل يٌغّة ُّ اهيٌِٓ اهيؿخفبؼ
نيب يّفؼ اهخّسيَ . اهؿفؼ ٌّفلبح اهيٌضج ّنوة اهّهيفج يؿخٌغاح ّئيغاغ ، اهيٌِيج اهيفّؼث يوٓ ّاهخغؼية
(. يذل اهيغاؼؾ اهيٌِيج )اهيغؼؿي   
:  اإلٌخؼٌح تنجف يوٓ اهيٌِيج االؿخفبؼاح يؼّل يً االؿخفبغث  

www.planet-beruf.de            www.Berufswahl-Regional.de 

Agentur für Arbeit Göttingen 

Bahnhofsallee 5 
37081 Göttingen 
Tel.: 01801 / 555111  
Berufsinformationen und -beratung, Vermittlung in Ausbildung, Ausbildungshilfen 

www.arbeitsagentur.de 

 يينٌم ، اهيًوّيبح تّاتج في. اهؼئيؿيج اهكفضج يوٓ تسّخٌسً اإلكويييج اإلغاؼث خخيضِبامبفيج  يًوّيبح
  هالعخيبؼاح  اهيعخوفج ّاهتغائل اهخغؼية ّنؼق اهيعخوفج اهيغاؼؾ يً اهيًوّيبح يً ؼاهنذي يوٓ اهضكّل

 

Regionales Übergangsmanagement  

Bahnhofsallee 5 

37081 Göttingen 

Tel.: 0551-400 4008 

Informationsplattform zu Themen der Berufswahl 

www.uebergangsmanagement-goettingen.de 

http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufswahl-regional.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.uebergangsmanagement-goettingen.de/
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 : اختيار الدراسة المهنية.  3

اتٌخم ّ كغؼاخَ ّ ٌلبن اهلّث ّ نػهم اهّهبئف اهيٌِيج اهيخبضج ، / كغ خًؼفح يوٓ اُخيبيبح اتٌم  ّ اآلً  

؟؟ اهيلخؼضج اهيٌِيج اهّهيفج يخنوتبح يبُٓ  

 يب ُٓ اهيِبؼاح اهيخّكًج ؟؟ 

 

:  ٌخبئز يً اهيَ خّكوح يب اهخبهيج اهلبئيج فٓ ؿسل  

 اهيِبؼاح اهينوّتج يخنوتبح اهّهيفج اهّهيفج اهيخّكًج

نتبعج / نتبط   اهغؼاؿج اخيبى يوٓ اهضكّل 
 فٓ هوًيل االؿخًغاغ/ اهؼئيؿيج

 اهًيل/  االؿتّو ٌِبيج ينوج
 خضح اهًيل/  نّيوج هفخؼث ّاكفب

  اهظ...  اهّكح مغن

 خضيل يوٓ اهلغؼث / االتخنبؼ
 االتغاو/  اهٌفؿٓ اهمغن ّ اهسِغ

  اهظ  اهيغّيج اهيِبؼاح فٓ

      
      
      
      
 

 فِبغخَ ُل:  ٌهؼم ّسِج يً ؟؟ اهيلخؼضج اهّهيفج يى يخنبتلج اُخيبيبخَ ّ اتٌم اينبٌيبح اً خًخلغ ُل
 اتٌم يى األيؼ ُػا ٌبكـ ؟؟ انخؿبتِب اهينوّة جاالمبفي  اهيِبؼاح ُٓ يب ؟ اهّهيفج هيخنوتبح يالئيج اهغؼاؿيج

  ؿّيب
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: ٌثيجة اخثيبر اهوظيفة   

اتٌخم اهٓ اعخيبؼ ّهيفخيً أّ ؼتيب ذالد ّهبئف ّ اهخٓ خّافق / تًغ هلبءاح ينّهج ّ تيؿبيغخنى خّكل اتٌم 
.يإُالخَ ّ اُخيبيبخَ  

:  فٓ اهلبئيج اهخبهيج يينٌم خؿسيل يب خّكوح اهيَ يً اعخيبؼاح  

هخبؼيظ ا  اهّهيفج اهيضخيوج  

    

    

    

 

:  التدرٌب شركات  عن ثحالب امكانٌة  

تقدم مثل  التً الخطوة التالٌة هً معرفة أي الشركات أو المدارس المهنٌة الدراسة المهنٌة ، فان  ابنك عندما ٌحدد 
 22صفحة  او22بٌانات الشركات التً تقدم دراسة مزدوجة تجدها فً صفحة . .هذا التدرٌب

 :الوظيفة أو المهنة

 

 :....................................................................................اسم الشركة 
 ................................................................................ اسم المسئول 

 .................................................................................:..................العنوان البرٌدي 
 :.......................................................................المٌزات الخاصة للشركة 

........................................................................................................................ 

 
 

 :.................................................................................اسم المدرسة المهنٌة 
 ........:...........................................................................................العنوان البرٌدي 

........................................................................................................................ 

:....................................................................... الممٌزات أهم  
........................................................................................................................  
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 :خطوات طلب الوظٌفة الكتابى. 4
 

 www.planet-beruf.de: فى االنترنت عند زٌارة موقع  خطوات مفصلة تجدها
 

 :و فً كلتا الوثٌقتٌن . كتابة مع السٌرة الذاتٌة وٌقدم طلب الوظٌفة
 

 .ٌجب أن ٌكون التوقٌع بخط الٌد. 

 .الوثٌقتٌن متطابقا  ٌجب أن ٌكون تارٌخ. 

 . بالطبع ٌجب أآل تكون هناك أٌه بقع أو رموز غٌر الئقة. 

 .ٌةتجنب األخطاء اإلمالئ. 
 

الطلب الخاص بابنك ٌجب أن ٌكون شخصٌا و . فً هذا الكتٌب ٌوجد نموذج للسٌرة الذاتٌة والخطاب المرفق 
ٌمكنك مساعدة ابنك فى مراجعة مستنداته و تصحٌحها اذا ما احتاج األمر . الوظٌفة وامكانٌاته مناسبا الحتٌاجات

 .لذلك 
 :ملف مستندات الوظٌفة ٌجب أن ٌحتوى على اآلتى 

شهادة , ( و ربما لعامٌن سابقٌن حسب المطلوب )شهادة التخرج للعام السابق ,   صورة شخصٌة, السٌرة الذاتٌة   
  أو أى خبرات ترفق شهادة أداء أعمال تطوعٌة أو وظٌفٌة   و اذا كان متاحا أٌضا , اجتٌاز التدرٌب العملى 

  .  ترفق بالملف مع طلب الوظٌفة كل هذه المستندات .  اضافٌة 
 

 :    Lebenslauf  السٌرة الذاتٌة
ٌجب تقدٌم السٌرة الذاتٌة مكتوبة بخط الٌد إذا طلب ذلك , فى طلب الوظٌفة تكون السٌرة الذاتٌة عادة مجدولة 

 .تحدٌدا 
التنوٌه عن الخبرات الوظٌفٌة و المعلومات  هل اشتملت السٌرة الذاتٌة على جمٌع المعلومات المطلوبة ؟ 

 .ٌجب اٌضا تحدٌد مستوى الخبرة بالكمبٌوتر واللغات أوالمهارات األخرى بالتفصٌلوالهواٌات؟ 
 

 :فى الصفحات التالٌة ستجد نموذجا تطبٌقٌا للسٌرة الذاتٌة و به المعلومات التالٌة 
اء و اسم, اسم و وظٌفة األم و األب , العنوان و البرٌد األلكترونى , تارٌخ و مكان المٌالد : المعلومات الشخصٌة

 . أعمار األخوة و األخوات
 اسم المدرسة و سنة االلتحاق بها , المواد الدراسٌة المفضلة , األنشطة المدرسٌة , الشهادة الدراسٌة : فى التعلٌم 

 .التدرٌب العملى بالهٌئات أو الشركات , برامج الكمبٌوتر , مثال اللغات :  الخبرة و التدريب العملى
 . ٌات مثل الهوا: أنشطة أخرى 

 . التاريخ و التوقيع 

http://www.planet-beruf.de/
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 : Anschreiben  الرسالة  محتوي
و ٌفضل معرفة اسمه . ٌجب أن ترسل هذه الرسالة مباشرة إلى الشخص المسئول عن مجموعة التدرٌب فٌالشركة

 .شخصٌا عند جمع المعلومات عن الشركة 

ذات للتدرٌب و كذلك ٌفضل أن ٌقوم و من المهم أن ٌوضح فى الرسالة السبب الرئٌسى الختٌار هذه الشركة بال
ابنك بجمع بٌانات و معلومات كافٌة عن الشركة مثل المنتجات الرئٌسٌة و قنوات التوزٌع و عناوٌن الشركة على 

 .االنترنت 

ٌجب االشارة أٌضا فى المقدمة الى قدرات ابنك و امكانٌاته و هل هى مالئمة لمتطلبات التدرٌب فى الشركة ؟ من 
أو درجات جٌدة فى بعض المواد  تكون اسباب اقتراح هذا التدرٌب هو أنشطته خالل أوقات الفراغالممكن أن 

 . أو وجود عالقة خاصة بالشركة مثل عمل أحد أفراد اآلسرة بالشركة الدراسٌة المرتبطة بالتدرٌب

 الصورة

 ٌكتب أن ٌفضل و.  الذاتٌة السٌرة من األعلى الجزء ٌمٌن على أو الملف غالف على إما تكون أن للصورة وٌمكن
. بسهولة الٌها الرجوع ٌمكن حتى ذلك و الطلب صاحب عنوان و اسم لصقها قبل الصورة ظهر على  

. مناسبة وبمالبس الئقة صورة تكون أن ٌجب و  
 

    Der Lebenslauf نموذج السٌرة الذاتٌة
البيانات الشخصية : 

 : االسم 

 : تارٌخ المٌالد 
 :مكان المٌالد 

 :عنوان ال
 :خاص : تلٌفون 
 :موبٌل 

 : البرٌد اإللكترونً 
 : اآلباء 

 : األشقاء 
الشهادات الدراسية : 

 :شهادة اتمام المرحلة 
 :األنشطة المدرسٌة األخرى 

 : المواد المفضلة 
 :المدارس المتوسطة 
  :المدرسة االبتدائٌة 

 الخبرات العملية/ المعرفة : 

 : المهارات 
 : التدرٌب العملى

أنشطة أخرى : 

  :الهواٌات 
 التاريخ: 
التوقيع : 
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Beispiel bitte auf eigene Daten und Berufe anpassen! 

Lebenslauf            

 

Zur Person 

Name:  Max Mustermann 

Geboren am:  01. Juni 1996 

Geburtsort:  Musterstadt 

Anschrift:  Musterstr. 16 , 12345 Musterstadt 

 Tel.: 01234 56789 

 E-Mail: max_mustermann@e_mail.de 

Eltern:  Manfred Mustermann, Tischler 

 Margarete Mustermann, Verkäuferin 

Geschwister: Franziska, 9 Jahre 

Schulbildung  

Schulabschluss: Hauptschulabschluss im Sommer 2012 

Schulische Aktivitäten:  Schulradio, Schülernachhilfe 

Lieblingsfächer:  Mathematik, Biologie 

Hauptschule:  seit 2007 Margareten-Hauptschule in Musterstadt 

Grundschule:  2003 - 2007 Martin-Grundschule in Musterstadt 

Kenntnisse / Praktische Erfahrungen  

Kenntnisse:  Englisch, EDV-Kenntnisse in MS Word und Excel 

Betriebspraktikum:  in der 8. Klasse Praktikum in der Gärtnerei „Blümchen“,  

 Musterstadt  

Sonstige Aktivitäten  

Hobbys:  Garten, Fußball, Freiwillige Feuerwehr 

 

24. August 2011 

 

Max Musterman 

mailto:max_mustermann@e_mail.de
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Max Mustermann        Musterstadt, 24. August 2011  

Musterstr. 4  

12345 Musterstadt  

Tel.: 01234 56789  

E-Mail: max.mustermann@e_mail.de  

 

Landschaftsbau „Wundergüne Welten“ 
Bernd Baum  
Beispielstr. 20  
12345 Beispielstadt   
 
 
Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Gärtner  
- Garten- und Landschaftsbau  
 
 
Sehr geehrter Herr Baum,  
mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der JOBBÖRSE der Agentur 
für Arbeit gelesen. Auf Ihrer Homepage habe ich mich über Ihren Betrieb und 
Ihr Ausbildungskonzept informiert. Dies hat mich davon überzeugt, mich bei 
Ihnen zu bewerben.  
 
Während meines dreiwöchigen Praktikums in der Gärtnerei Blümchen konnte 
ich erste Einblicke in den beruflichen Alltag eines Gärtners gewinnen. Dabei 
gefielen mir besonders die Bepflanzung und die Pflege von Hausgärten. Ich 
arbeite sehr gern an der frischen Luft und bin körperlich belastbar. Da mir 
diese Arbeit viel Spaß bereitet hat, habe ich mich für den Beruf des 
Landschaftsgärtners entschieden.  
 
Zurzeit besuche ich die Margareten-Hauptschule, die ich im Sommer 
nächsten Jahres erfolgreich abschließen werde.  
 
Gerne biete ich Ihnen an, ein Praktikum bei Ihnen zu absolvieren, damit Sie 
sich ein Bild von mir machen und sich von meinen Fähigkeiten überzeugen 
können.  
 
Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Anlagen  
Lebenslauf  
Foto  
Letztes Schulzeugnis  
Praktikumsbescheinigung  
 

 سبب و الرسالة سبب

 للتدرٌب الشركة اختٌار

 العملى

 االهتمامات و الحوافز

الشخصٌة البٌانات و  

 على الحصول تارٌخ

  الدراسٌة الشهادة

 االهتمامات توضٌح 

 العملى بالتدرٌب

  بالشركة

 

 صٌغة نهاٌة الخطاب 

:المرفقات    

 السٌرة الذاتٌة

 صورة شخصٌة 

 آخر شهادة دراسٌة

 العملى شهادة اتمام التدرٌب
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ٌفةالوظ اختٌار خطة  5  

 ؟؟؟؟...كٌف .... متى .. ماذا 
 

بحاجة  انت و ابنك .البنك  و المواعٌد الهامة التوارٌخ سوف تجد لمحة عامة عن كل فً الصفحات التالٌة
ٌجب أن ٌكون واضحا تماما ما اذا  حتى ذلك الحٌن. لعالم الوظٌفة المهنٌة قبل السنة الدراسٌة النهائٌة لالستعداد

 ؟و فى أى وظٌفة  أم ال ؟ بعد المدرسة كان ابنك ٌرغب فى مواصلة التعلٌم المهنى
 

 العدٌد من الشركات تبحث عن طلبة للتدرٌب بها فى وقت مبكر من العام الدراسى 
 

) ٌرغب فٌه مثل  مدرسة مهنٌة، فإنه ٌجب على األقل تحدٌد االتجاه الذي ٌرٌد استكمال دراسته فى  لو كان ابنك
ll BBS  براٌر قبل نهاٌة العام الموعد النهائً للتسجٌل ٌكون عادة فً شهر ف(. المدرسة الحرفٌة و التقنٌة

 .الدراسى
 

أو المرشد لآلباء ٌقدم لكم  البوصلة. فً وقت مبكر  وقدرات ونقاط القوة البنك وهذا ٌتطلب الكشف عن اهتمامات
 .هذا الدعم 

 
 .الخطوات التفصٌلة فى تسلسل زمنى متتابع , و األن تقدم لك خارطة اختٌار الوظٌفة المهنٌة 

ه االعتبارات فهناك دائما االستشارات المهنٌة و المعلومات التى ٌمكنكم الحصول خالل هذ انت لست بمفردك 
 (و الذى ٌعد فى فبراٌر من كل عام   GÖBITعلى سبٌل المثال )علٌها من مراكز المعلومات الوظٌفٌة 

 
 "الرحلة المهنٌة "فً   تمنٌاتنا لكم بالتوفٌق و النجاح
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الدراسي الماضى العام  قبل العام الدراسي الماضي   

أغسطس/ يوليو  فبراير  أغسطس   أغسطس/ يوليو  فبراير  أغسطس        

        

                                      استعالمات 

 نقاط القوة، القدرات، واالهتمامات  
 الوظيفي  مركز االستعالمات   

   المعارف/ دصدقا  األ/ الوالدين / المناقشات مع المستشار الوظيفى   

 زيارة Göbit  وغيرها من عروض اليوم (فبراير) معرض المعلومات الوظيفية ،
  المفتوح المهنية المختلفة

 لقا ات لتبادل المعلومات  
 محاضرات للراغبين فى التدريس  

 التدريب العملى  
 Unterrichtseinheit zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen 

 weiteres freiwilliges Praktikum 

     

        اتخاذ القرار 

  امكانية االختيار بين عدة وظائف فى مجاالت ضيقة

    

                  طلب الوظيفة 

  ل الحدصول عام واحد قب)  البنوك وشركات التأمين والشركات الكبيرة، والتدرج الوظيفى تقديم طلب وظيفة فى
  (من الشهادة

  تقديم طلب وظيفى في المشاريع الدصغيرة والمتوسطة الحجم  
   حتى )  التسجيل بمدارس المرحلة الالحقة 28 فبراير   

      

البحث عن االمكانيات البديلة  
              للتوظيف



 
 : المدارس المهنية في جوتنجن و ضواحيها

ٌمكن البنك  فً المدرسة المهنٌة . قط فً المدارس المهنٌة للدولة أو القطاع الخاصٌمكن تعلم بعض المهن ف
الحصول على معلومات كافٌة من موقعنا على  ٌمكنكم . الحصول على التدرٌب المهنً وربما التعلٌم العالً 

ا و معرفة العروض زٌارته بالتوجٌه المدرسً للمدارس المهنٌة المعنٌة و التً ٌمكنكم  االنترنت او االتصال 
 .للمهن التعلٌمٌة  المختلفة المتاحة بها 

 :أنواع المدارس المهنٌة العامة  الجدول التالً ٌوضح 
 

 مالحظات نوعية الدراسة المدرسة

Berufsbildende Schulen I 
Friedländer Weg 33-44, 37085 
Göttingen 
Tel. 0551-547260,  

 goe.de-www.bbs1    

   الصحة / اقتصاد و ادارة أعمال 

Berufsbildende Schulen I 
Friedländer Weg 33-44, 37085 
Göttingen 

547260,-Tel. 0551 goe.de-www.bbs1    

   تصمٌم المركز المتخصص للتكنولوجٌا و ال

Berufsbildende Schulen Ritterplan 
Ritterplan 6, 37073 Göttingen 
Tel. 0551-4950913 

 ritterplan.de-www.bbs , 

الصحة والخدمات     /التغذٌة / الزراعة  
/ ة بالبشر العناٌة / اقتصاد منزلى/ االجتماعٌة 

 تربٌة اجتماعٌة

  

Berufsbildende Schule 
Kolpingstr. 4 u. 6, 37115 Duderstadt 
Tel. 05527-98590 

 duderstadt.de-www.bbs,  
  

 /الهندسة / األقتصاد 
 التدبٌر المنزلً والصٌانة

  

Berufsbildende Schulen Münden 
Auefeld 8, 34346 Hann.Münden 
Tel. 05541-903780, 

 muenden.de-www.bbs  
  

 الهندسة/ االقتصاد واإلدارة 
 االقتصاد المنزلً/ عالج / الرعاٌة 

  

  

Berufsbildende Schulen Einbeck 
Hullerser Tor 4, 37574 Einbeck 
Tel. 05561-949350, 

einbeck.de-www.bbs  

االقتصاد المنزلً، واألعمال / التغذٌة / الرعاٌة 
،  تجارة الجملة والتجارة الخارجٌة )التجارٌة 

التقنٌة والتصمٌم ( والمكاتب ، وعلوم الكمبٌوتر
 الهندسً

  

Berufsbildende Schulen I 
Sudheimer Str. 36-38, 37154 Northeim 
Tel. 05551-98440   

 northeim.de-www.bbs1 

   اقتصاد و ادارة أعمال 

Berufsbildende Schulen I 
Sudheimer Str. 36-38, 37154 Northeim 
Tel. 05551-98440  

   northeim.de-www.bbs1 , 

الرعاٌة / التغذٌة / الزراعة / الهندسة 
 تجمٌل/ اقتصاد منزلى / االجتماعٌة 

  

. Berufsbildende Schulen I 
Europa-Schule – Handelslehranstalt- 
Neustädter Tor 1/3, 37520 Osterode 
am Harz,   www.bbs1osterode.de  

   الصحة / اقتصاد و ادارة أعمال 

Berufsbildende Schulen II 
Regionales Kompetenzzentrum des 
Landkreises Osterode am Harz 
An der Leege 2 b, 37520 Osterode a. 
Harz 
www.bbs2osterode.de  

/ الرعاٌة / للتكنولوجٌا   المركز التخصصى
 التصمٌم / تربٌة اجتماعٌة / التغذٌة 

  

 (خاصة ) باالضافة الى ذلك توجد مدارس مهنٌة 
 و ٌتحمل فٌها الطالب جزء من المصروفات  ,العالج الطبٌعًمثل ( الفهرس  انظر)تقدم البرامج المدرسٌة المهنٌة  

http://www.bbs1-goe.de/
http://www.bbs1-goe.de/
http://www.bbs-ritterplan.de/
http://www.bbs-duderstadt.de/
http://www.bbs-muenden.de/
http://www.bbs-einbeck.de/
http://www.bbs1-northeim.de/
http://www.bbs1-northeim.de/
http://www.bbs1osterode.de/
http://www.bbs2osterode.de/
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 اختيار الوظيفة عن طريق االنترنت

تدريبأماكن للالبحث عن    

 طبيعة الوظائف عنوان صفحة االنترنت

www.jobboerse.arbeitsagentur.de  ظٌف ؛ أماكن التدرٌبتبادل الوظائف ووكالة التو  

www.ihk-lehrstellenboerse-hannover.de    التبادل الصناعى والتجارى التدرٌب المهنً و  

www.hwk-hildesheim.de  الصناعٌة و التبادل فى الغرفة التجارٌة  البورصة  

www.meinestadt.de/goettingen/lehrstellen  أماكن التدرٌب فى جوتنجن و ضواحٌها 

www.arbeitsagentur.de  المدارس المهنٌة فى ألمانٌا  

  معلومات عن التدريب المهنى 

  

www.planet-beruf.de  معلومات كاملة عن الندرٌب المهنً والعملٌات الدورٌة
 الٌومٌة

www.berufenet.arbeitsagentur.de    عن  المنظم البحث / الوظائف و شرح التدرٌب
 التدرٌب ، ، وامكانٌات الوظٌفٌة المجموعات

المرتبات ، والعناوٌنو ( الجمعٌات)     على سبٌل المثال 

  

www.wassollwerden.de  ما هو المتاح ؟ ماذا ٌجب على أن  ماذا أرٌد ؟ من أنا ؟
  أفعل ؟

www.berufe.tv  للتدرٌب المهنى و التعلٌم العالى أفالم  

www.arbeitsagentur.de  معلومات مستفٌضة عن الدعم : التعلٌم .... المواطنون
  المالً والمساعدة فى حال التسرب من التعلٌم 

  معلومات عن الدراسة الجامعية 

www.abi.de  العوامل المساعدة  /تحلٌل سوق العمل /وبرامج تقارٌر
 التفاعلٌة /العمل على

www.studienwahl.de   المعلومات حول الخٌارات المهنٌة والدراسة ، التوجٌه
 المهنً ، ودورات تدرٌبٌة 

www.was-studiere-ich.de  راسةتوصٌات الد .الشخصٌة االهتمامات من  ألكثر 
  التمويل دورة 061

www.babrechner.arbeitsagentur.de  من خاللفى مجال التدرٌب  الفردٌةالمساعدة BAB  

www.bafoeg.bmbf.de  والتعلٌم العالً فى مجال التدرٌب الفردٌةمساعدةال 
  BAföG ٌتموٌل من خالل

www.che-studienkredit-test.de   عن طرٌق مواقع القروض  ٌمكن مقارنة 

www.bildungskredit.deوwww.kfw-
foerderbank.de  

 

  اختبارات 

portal.berufe-universum.de   االختبار المهنى لطالب المدارس االساسٌة و الثانوٌة
انظر أٌضا.. مجانا    planet-beruf.de     

http://www.jobboerse.arbeitsagentur.de/
http://www.ihk-lehrstellenboerse-hannover.de/
http://www.hwk-hildesheim.de/
http://www.meinestadt.de/goettingen/lehrstellen
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.planet-beruf.de/
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/
http://www.wassollwerden.de/
http://www.berufe.tv/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.abi.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.was-studiere-ich.de/
http://www.babrechner.arbeitsagentur.de/
http://www.bafoeg.bmbf.de/
http://www.che-studienkredit-test.de/
http://www.bildungskredit.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/
http://www.kfw-foerderbank.de/


 

 26 

www.explorix.de   اختبار القدرات و االهتمامات الكترونٌا
(00.11€)بتكلفة     

لمواصلة استمرار الدراسة بعد االنقطاع الفرص المتاحة  

  

 www.pro-fsj.de   

www.foej.de  / www.fsjkultur.de  / www.dsj.de  

 FSJمعلوات عامة عن  

www.foej.de, 
www.fsjkultur.de www.dsj.de   

www.wege-ins-ausland.de   ًفرص العمل ، والتدرٌب ، الخدمات التطوعٌة ف
 الخارج

www.rausvonzuhaus.de  ، فرص العمل ، والتدرٌب ، ومعسكرات العمل
فً  التطوعٌة والمدنٌة  وتطوٌر الخدمات ، والخدمات 

.الخارج   www.weltwärts.de   خدمة التنمٌة ، وزارة الخارجٌة
www.kulturweit.de  الخدمات التطوعٌة  

www.guetegemeinschaft-aupair.de  معاٌٌرجودةذات وكاالت  www.au-pair-
agenturen.de www.europaserviceba.de/jobsundpraktika 

فً الخارج ؛فرص العمل والتدرٌب   (pdf)   كتٌب 
 ونشرة

www.sprachschulen-suche.com    ؛ قاعدة البٌانات -  مدارس اللغات 

www.sprachschulscout.de; www.fdsv.de 

http://www.explorix.de/
http://www.pro-fsj.de/
http://www.foej.de/
http://www.fsjkultur.de/
http://www.dsj.de/
http://www.fsjkultur.de/
http://www.dsj.de/
http://www.wege-ins-ausland.de/
http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.weltwärts.de/
http://www.kulturweit.de/
http://www.kulturweit.de/
http://www.guetegemeinschaft-aupair.de/
http://www.europaserviceba.de/jobsundpraktika
http://www.language-learning.net/DE
http://www.sprachschulscout.de/
http://www.fdsv.de/
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Glossar 
 

BiZ منظمة تابعة لوكالة العمل وتقدم  خدماتها Berufs-Informations-Zentrum 
 .ومعلوماتها عن التدرٌب المهنً ومتابعة الدراسة بالمجان 

Duale Ausbildung بحٌث ٌكون  -فً نظام متوازي كان العمل مع المدرسة المهنٌةهً التعلٌم المتوازي فً م
الموجه المهنً ٌستطٌع  –الجْزء العملً بمركز التدرٌب والنظري بالمدرسة الفنٌة 

 توجٌهك نحو التدرٌب المناسب
Schulische 
Ausbildung 

 -لفنٌةٌة و اة والتعلٌمٌكالصح –هناك مهن ال ٌمكن تعلمها اال بمدارس كالمدارس المهنٌة 
 بتلك المدارس ٌستطٌع الطالب قضاء كامل فترة الدراسة

Schulpflicht    ًخالل هذه الفترة ٌكون  –عام 21مدة الدراسة االلزامٌة فً ساكسونٌة السفلً ه
ٌمكن ان تنتهً الدراسة االلزامٌة قبل انتهاء  – ًمالزجزء من التعٌم االالتدرٌب المهنً 

علً االقل بمدرسة مهنٌة  كامل لعام كامل لٌومل سعام علً ان ٌكون الدر21فترة 
  - للحصول علً مهنة

Vorentlassklasse  كمثال ذلك الصف الثامن –الفصل قبل االخٌر ٌعرف السنة الدراسٌة لطفلك والصف   

Realschule التاسع لل Hauptschule   -  
Die Entlassklasse هو الفصل الدراسً االخٌر   

MINT ًبمعن Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.  

ٌمعنً وجود الكثٌر من الفرص  –نظرا لضعف االقبال للدراسة فً هذه المجاالت 
لهذا ٌوجد الكثٌر من العروض للشباب لتحفٌذهم  –الوظٌفٌة والدراسٌة مع ضعف االقبال 

نح للفتٌات و الشابات لذلك تم –هذه التخصصات بما فً ذلك المرأة  علًعلً االقبال 
  منها فرص

Gender  أو النوع االجتماعً هو مصطلح انجلٌزي كالكثٌر من المصطلحات ( الجنس)مصطلح
ٌستفاد من هذا المصطلح فً التنْشة  –مستخدم كمصطلح فنً  –االنجلٌزٌة االخري 

من هذا المصطلح ٌوضع دور مناسب لكل من  –وٌتم تنظٌمه اجتماعٌا  –االجتماعٌة 
مناسبة لكل  وهواٌات وٌكون منها اٌضا ما ٌملٌه المجتمع من وظٌفة –المرأة والرجل 

 جنس منهم 

 

. "Quelle der Übersetzung: Bundesagentur für Arbeit"  
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بصمة      Impressum 

 

Die vorliegende Broschüre ist eine Übersetzung des Göttinger 

Elternkompasses. Dieser ist ein Produkt des Arbeitskreises 

Elternarbeit in Kooperation mit dem Regionalen 

Übergangsmanagement. Der Arbeitskreis Elternarbeit besteht seit 

März 2010. Er verfolgt das Ziel, Eltern an der Berufsorientierung 

ihrer Kinder zu beteiligen und ihnen praktische Unterstützungshilfen 

anzubieten 

 

Göttingen Elternkompasses من مترجم الكتٌب هذا  

Elternarbeit Arbeitskreises هذا العمل من انتاج   

Regionalen Übergangsmanagement مع بالتعاون   

مساندتهم فً الفعلً العملً دعمهم ولتقدٌم المهنً للتوجٌه ألبناؤهم االباء لمشاركة الكتٌب ٌهدف  

 

Die deutsche Broschüre zum downloaden finden Sie unter 

www.uebergangsmanagement-goettingen.de  und www.Berufswahl-

Regional.de  

  

 

 

 

 

Die Broschüre wurde herausgegeben im Rahmen des Projektes  

„Kulturdolmetscher als Brückenbauer – 

für Eltern in Übergangssituationen ihrer Kinder“ 

 

Dieses Projekt wurde vom ifak durchgeführt in Kooperation  

mit dem Projekt Kulturdolmetscher der BIGS  

und dem Regionalen Übergangsmanagement 

Herausgeber: 

 

Institut für angewandte Kulturforschung e.V., Göttingen 

Wilhelmsplatz 3 · 37073 Göttingen    www.ifak-goettingen.de 

Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen e.G. (BIGS)  
Lange Geismarstr. 73    37073 Göttingen    www.bigs-goe.de 

© BIGS und ifak  

Finanzierung: Das Projekt wurde durch das ESF-Programms STÄRKEN vor Ort im 

Rahmen der Bundesinitiative JUGEND STÄRKEN gefördert. 

     

 

http://www.uebergangsmanagement-goettingen.de/
http://www.berufswahl-regional.de/
http://www.berufswahl-regional.de/

