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جهاز التنسيق المحلي

www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

Waldenburger Str. 2
Warendorf 48231

جهاز التنسيق المحلي المتخصص في االنتقال من المدرسة إلى العمل

أمسية معلوماتية لآلباء واألمهات

جوليانا برغامر

جوتا روف شادن ،اإلدارة

رقم الهاتف02581 / 53 - 4050 :

رقم الهاتف02581 / 53 - 40 44 :

البريد اإللكتروني

Jutta.Rohoff-Schaden@kreis-warendorf.de

Juljana.Dehning@kreis-warendorf.de:

ايلينا انجنهورست

أنتيي كيسالو

رقم الهاتف02581 / 53 - 4042 :

رقم الهاتف02581 / 53 - 4045 :

Antje.Kesslau@kreis-warendorf.de

Elena.Engenhorst@kreis-warendorf.de

المدرسة ثم ماذا؟"
التوجيه المهني"
يوم الثالثاء  18فبراير شباط 2020
من الساعة  19:00إلى الساعة  21:00مساء
في مدرسة المدينة الشاملـة فارندورف
Von-Ketteler-Str. 38
48231 Warendorf

المقدمة
اآلباء األعزاء،
هل تدركون أنكم تعدون فعال من أهم الناصحين ألطفالكم فيما يتعلق بالتوجيه المهني؟ إذ تُظهر العديد من
الدراسات أن الشباب اليافعين يثقون بآراء آبائهم فيما يخص إختيار المهنة .باعتباركم آباء وأمهات ,فإنكم تقومون
بالتأثير على أطفالكم من خالل خلفيتكم المعرفية وسلوككم ،بشكل أكبر من أي شخص آخر مشارك في العملية
المهنية.
نظام التدريب والدراسة يتغير باستمرار ويصبح أكثر تعقيدا .وهذا التنوع يُتيح لكم الفرصة للعثور على المكانة
المهنية المناسبة وبالتالي "وظيفة األحالم" .وفي الوقت نفسه ،يمكن أن يكون هذا العرض الشامل مربكا أيضا
بعض الشيء.
فالعديد من الشباب يتركون دراستهم أو تدريبهم من جديد .وهذا "المنعطف" في العثور على الوظيفة يمكن أن
يكون محبطا للغاية لجميع المعنيين .لذلك ،من الهام للغاية التوفيق بين ميل الشباب وشروط ومتطلبات مختلف
المهن والدورات الدراسية.
يرغب جميع اآلباء في دعم أطفالهم بأفضل طريقة ممكنة ،إال أنهم يجدون أنفسهم أمام مجموعة واسعة من المهن
التدريبية المزدوجة وبرا مج الدراسة ،باإلضافة إلى أن بعضها لم يكن موجودا في صغرهم؛ وبالتالي قد يكونوا
ال يعرفونها.
اآلباء األعزاء ،نود أن نوفر لكم ،في هذا الكتيب ،لمحة عن عروض المشورة والمعلومات المختلفة حول التوجيه
المهني وأن نجعل من السهل عليكم الحصول على المعلومات األساسية المناسبة .فكونكم أولياء يملي عليكم أن
تكونوا على دراية جيدة بذلك لتكونوا ناصحين جيدين ألطفالكم.
خالص االحترام والتقدير
فريق جهاز التنسيق المحلي
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حول „Kein Abschluss ohne Anschluss“ – KAoA
يتم إجراء توجيه مهني شامل في المدرسة بمساعدة المشرف على الفصل و “( "StuBosمنسقوا ومنسقات
الدراسات واإلختيارات الوظيفية) .يعد برنامج والية شمال الراين – " KAoAكاين أبشلوس أون أنشلوس" هو
حجر األساس لذلك .
يتم البدأ في الفصل  8بالقيام بتحليالت القدرة الكامنة .يقوم التالميذ والتلميذات باإلنشغال طيلة يوم واحد مع
نقاط قوتهم وقدراتهم وبالتعامل مع مختلف الصور الوظيفية .ويتم مباحثة النتائج خالل المحادثات التقييمية
واقتراح مجاالت مهنية مناسبة.
وتتاح للشباب إثر مضي بضعة أشهر فرصة التعرف على الممارسة المهنية العملية فيما يسمى بنشاطات
إستكشاف المجال المهني .إذ يمكنكم تشمم األنشطة المهنية المختلفة واختبارها ومعرفة المجاالت المهنية التي
تناسبكم .ويمكن أن يتم القيام بذلك سواء في الشركات أو في المؤسسات التعليمية .
يتم إنطالقا من الفصل  9إجراء فترات تدريب تدوم عدة أسابيع وتدريبات طويل األجل إذا لزم األمر ذلك.
وباإلضافة إلى ذلك فإنه يتاح لجميع التالميذ والتلميذات فرصة حضور دورات تطبيقية لمدة ثالثة أيام لدى
مؤسسة تعليمية وذلك من أجل إكتساب المزيد من الخبرات العملية وتعميق المهارات التخصصية
واإلجتماعية .
ويتم في المرحلة الثانوية المتقدمة عقد ورش عمل لتحديد الموقع ولتعزيز مهارات صنع القرار .باإلضافة إلى
العناصر العملية المختلفة ,فإنه يتم تقديم فرص للتوجيه الوظيفي والدراسة.
هناك عروض ُمأ َ ْقلمة ودعم خاص إبتداء من الصف الثامن يتم تقديمها مع  KAoA-STARللشباب الصغار من
ذوي أولويات الدعم الخاص .يمكن للتالميذ والتلميذات الوافدين الجدد اإلستفادة في الفصل العاشر أو باألحرى
في المدرسة المهنية من شكل مدمج من أشكال التوجيه المهني مع برنامج .KAoA-Kompakt
تقوم  KAoAبدعم جميع الشباب لتوضيح إهتماماتهم ومواطن القوة لديهم في مرحلة مبكرة ومراجعة قراراتهم
من خالل الخبرات العملية  .يتم توثيق جميع النتائج والشهادات في مجلد جماعي -أداة التوثيق المحفظة ،على
سبيل المثال ما يسمى جواز الخيارات المهنية  .NRWوقبل مغادرة المدرسة يتم ضبط الخطوات التالية
لممارسة المهنة ضمن إتفاق متابعة.
وطوال هذه الفترة من عملية التوجيه المهني ،يكون أبنائكم في حاجة ماسة إليكم ،إذ أن الشباب يحتاجون إلى
الدعم مرارا وتكرارا لينعكس على تجاربهم .وكما ترون في الشكل التوضيحي ،فإن المشاركة المستمرة من
قبل الوالدين تعد جزءا هاما من برنامج " - KAoAال تخرج بدون التحاق".
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للمزيد من المعلومات ،يرجى الدخول على الموقع اإللكتروني التالي
https://www.mags.nrw/uebergang-schule-berufstartseite
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المسارات الوظيفية

بدء الحياة المهنية من خالل التدريب المهني يتيح العديد من الفرص


ربما يكون طفلك أيضا أحد الشباب الصغار الذين يودون بكل سرور بعد  10أو  13عاما الجمع
بين التعلم والممارسة ضمن برنامج "المدرسة فقط" .ويعد التدريب المهني في هذا الصدد خيارا
جيدا .وفي واقع األمر فإن عددا متزايدا من الشبان الحاصلين على مؤهل القبول في معهد تقني
عالي أو على الشهادة الثانوية العامة يستفيدون من هذا الخيار .



وحتى إن كانت الدراسة الجامعية ال تزال محبذة بشكل كبير لدى الكثير من الشبان الصغار :فإنه
يمكن لطفلكم أن يحظى أيضا بمستوى تعليمي عال للغاية من خالل التدريبات المهنية التأهيلية
(على سبيل المثال حرفي(ة) معلم(ة) ومدير(ة) عمل) .فالعديد من الشركات تبحث فعال على وجه
الدقة عن مثل هؤالء األشخاص وتعرض عليهم وظائف مثيرة براتب جيد.



بغض النظر عن مؤهالت التخرج من المدرسة التي تم الحصول عليها ،فإن الباب يظل مفتوحا
لجميع المتخرجين الناجحين إما للقيام بتدريب مزدوج أو كذلك لسلوك الطريق األكاديمي :من
خالل اإللتحاق بمدرسه مهنية عليا أو في واقع األمر من خالل ممارسة النشاط المهني لمدة ثالث
سنوات.



إذا كانت لديكم أية أسئلة بخصوص اآلفاق المهنية المحتملة ،فيرجى منكم اإلتصال بالغرفة
التجارية )غرفة الصناعات الحرفية وغرفة التجارة والصناعة) أو بوكالة التوظيف .يمكن لكم
العثور على الموظفين المكلفين بالتواصل ضمن هذا الكتيب.
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الخدمات المعلوماتية واإلرشادية الدائمة

اإلرشاد الوظيفي لوكالة التوظيف
من خالل اإلرشاد الوظيفي لوكالة التوظيف  /Ahlen-Münsterأهلين ،تتاح الفرصة للطالب والمهتمين
بالتدريب للحصول على المشورة الشخصية بشأن جميع المسائل المتعلقة باالختيار الوظيفي .ففي مثل هذه
الجلسات االستشارية ،يمكنك على سبيل المثال:






أن تستمد وتتحقق من األفكار المهنية من خالل االهتمامات المهنية الخاصة والمتطلبات الشخصية
الحصول على معلومات شاملة وحديثة عن فرص العمل والتدريب
مقارنة وموازنة مزايا وعيوب المسارات الوظيفية المؤهلة مع استشاري
الحصول على مساعدة في العثور على وكالة التدريب المهني المناسبة
الحصول على معلومات حول الدعم المالي للتدريب المهني

للمزيد من المعلومات:
www.arbeitsagentur.de

متى:
يلزم تحديد موعد
المنظم:
وكالة التوظيف  /Ahlen-Münsterأهلين
أين:

للتواصل معنا:

وكالة التوظيف أهلين/
Ahlen
Bismarckstr. 10
أهلين 59229 Ahlen/

يمكنك التسجيل عن طريق الهاتف أو البريد اإللكتروني إلجراء محادثة.
0800 4 5555 00
berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de

يلزم التسجيل
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مركز االستعالم المهني ()BiZ
نقدم لكم هنا طرق عديدة لمعرفة كل ما يتعلق بالتعليم والعمل وسوق العمل .كما نتيح لكم امكانية البحث
عبر اإلنترنت عن أماكن التدريب والعمل المناسبة  -وكل ذلك بدون تسجيل ومجانا ،طالما أنكم ترغبون
بذلك ،وبغض النظر عن موعد الجلسات االستشارية أو محادثات الوساطة.
فعاليات مركز االستعالم المهني BiZ
كجزء من عرض مركز االستعالم المهني  ،BiZتقدم سلسلة المعلومات "المهن في مركز االستعالم
المهني "BiZنظرة ثاقبة على الحياة العملية اليومية ألصحاب العمل المتغيرين .ما هي المهام التي
تنطوي عليها الوظيفة؟ ماذا عن متطلبات التوظيف والتدريب وفرص الترقية؟ من أجل توضيح مثل هذه
األسئلة وغيرها من األسئلة الفردية ،يوجه الزوار المهتمون إلى الموظفين ذوي الخبرة أو إلى الخبراء
من استشاري التوظيف للرد على أسئلتهم.
ويوجد عرض آخر بمركز االستعالم المهني يسمى بأمسية اإلدراج لآلباء .في هذه المناسبات الدعوية
المنتظمة ،تناقش القضايا المتعلقة باإلدراج في عتبة الحياة المهنية (التدريب).
للمزيد من المعلومات،

عن مواعيد الفعاليات المحددة في جدول الفعاليات بمركز االستعالم
المهني  ،BiZيرجى الدخول على الرابط اإللكتروني التالي:
www.arbeitsagentur.de

متى:
العرض الحالي للموعد
المنظم:
وكالة التوظيف  /Münster-Ahlenأهلين
أين :مركز االستعالم المهني ( )BiZوكالة
التوظيف بأهلينAhlen /
Bismarckstr. 10 59229 Ahlen
 /أهلين
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وكالة توظيف الشباب ““Kreis Warendorf
ليس دائ ًما من السهولة بمكان إستيعاب اإلختصاصات الوظيفيّة المعقّدة لمكتب العمل ووكالة التوظيف
المختص بمنح المساعدات حسب الجزء الثاني من قانون
ومكتب رعاية الشباب .فمكتب العمل هو
ّ
الشؤون االجتماعية وكذلك بالوساطة المهنيّة ،أ ّما وكالة التوظيف فهي المسؤولة عن تقديم التوجيه
ي ،أ ّما مكتب رعاية الشباب فهو المكلّف بالرعاية مثال أثناء وضعيّات
ي ودعم التدريب المهن ّ
المهن ّ
النزاعات العائليّة .وهنا يأتي دور وكالة توظيف الشباب كرايس فارندورف فمن خالل مواعيد
االستشارة المشتركة ،سوف نقوم بمساعدتكم في العثور على عرض الدعم المالئم لطفلكم.
متى :
من الساعة  13:30إلى الساعة  16:00مساء
أهلين (كل ثاني يوم إثنين من الشهر(
بيكوم (كل أول يوم خميس من الشهر(
أولدي (كل أول يوم أربعاء في األشهر الفردية(
فارندورف (كل ثاني يوم خميس من الشهر(
ّ
المنظم :
مكتب العمل كرايس فارندورف ،وكالة التوظيف آلن مونستر ،دائرة رعاية الشباب بكرايس فارندورف
ّ
الموظف(ة) المعني(ة) بتلقّي المخاطبات:

أين:
مكتب العمل أهلين
شارع رايف آيزن 11
 59229إهلين

مكتب العمل كرايس فارندورف
رقم توجيه المكالمات02581 / 53 – 5690 :
البريد اإللكتروني:
jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de

مكتب العمل بيكوم
شارع أليه 74-72
59269بيكوم
مكتب العمل أولده
أم ماركت 8
 59302أولده
مكتب العمل فارندورف
شارع زود a 10
48231وندورف

يرجى التسجيل عن طريق الهاتف لتج ّنب أوقات اإلنتظار.
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تقديم المشورة والوساطة التدريبية بغرفة الصناعات الحرفية بمونسترMünster /
يمكن للتالميذ وأولياء األمور الذين يرغبون في التعرف على المهن الحرفية والفرص الوظيفية الالحقة،
بما في ذلك الدراسة ،مخاطبة مقدمي التدريب حول ذلك.
وباإلضافة إلى التوجيه المهني ،يساعد الوسطاء في اإلجابة على جميع األسئلة المتعلقة بالتقدم للوظائف،
كما ينقلون أيضا الشباب المهتمين مباشرة إلى شركات التدريب.
كما يسعدهم كثيرا إبالغهم بالمؤهالت اإلضافية أثناء التدريب ،مثل "المدير المساعد" ،أو "المساعد
األوروبي" أو عروض التدريب الخاصة مثل
""Abi und Auto
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.lehre-statt-leere.de/de
www.hwk-muenster.de/lehrstellenboerse

متى:
يلزم تحديد موعد
المنظم:
غرفة الصناعات الحرفية بمونسترMünster /
أين:

الموظف المختص:

في مونستر ،في المدارس أو في
أماكن أخرى

جوليا برمان ومصطفى شات

غرفة الصناعات الحرفية بمونستر/
Münster
Echelmeyerstr. 1-2
 /Münster 48163مونستر

 0251 / 705 - 1744و 705 - 1175
julia.boermann@hwk-muenster.de
و mustafa.schat@hwk-muenster.de

يلزم التسجيل
13

الوساطة التدريبية بغرفة التجارة والصناعة
يدعم مشروع " "Passgenaue Besetzungالشباب في اختيار مهنتهم وفي البحث عن مكان مناسب
للتدريب.
عرضنا:





اإلرشاد في محادثة شخصية
الدعم في تحسين المستندات الوظيفية
التسجيل في المرشحين للوظيفة بغرفة التجارة والصناعة في شمال وستفاليا
المعلومات عن شركات التدريب المناسبة

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.ihk-nordwestfalen.de/Passgenaue-Besetzung
ومن خالل منصة وظائف التدريب المهني  -غرفة التجارة والصناعة ،ال يقتصر الباحثين عن وظائف
التدريب المهني فقط على البحث اليومي الراهن عن عروض أماكن التدريب ،ولكن لديهم الفرصة أيضا
ألن يقوموا بإيداع ملفهم الشخصي الخاص بالتقدم المهني واطالعهم أوتوماتيكيا عن طريق البريد
اإللكتروني إذا ما توافرت أماكن مناسبة للتدريب .حيث يمكن القيام ببحث هادف عن المهن والمناطق.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:
https://www.ihk-lehrstellenboerse.de
متى:
يلزم تحديد موعد
المنظم:
غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفاليا
أين:

الموظفة المختصة:

غرفة التجارة والصناعة
Sentmaringer Weg 61
 /Münster 48151مونستر

أنكى سولتيمير
0251 / 707 - 442
asueltemeyer@ihk-nordwestfalen.de
لمنصة وظائف التدريب المهني:
كارين لوكى
رقم الهاتف 0251 / 707 - 327
kluecke@ihk-nordwestfalen.de

يلزم التسجيل
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 - ZSBمركز اإلرشاد الطالبي
يقوم مركز اإلرشاد الطالبي ( )ZSBفي الجامعات بتقديم المشورة والمعلومات للطالب والطالب
المرتقبين .حيث يعد المركز نقطة االتصال األولى للتوجيه العام للدراسة ودعم الطالب الراغبين في
الدراسة فيما يتعلق باختيار الدراسة والقرارات واألسئلة األخرى الخاصة بالدراسة .وتكون المشاورات
غير متحيزة وسرية ،كما يمكن إجرائها في محادثة شخصية وجها لوجه أو عبر الهاتف أو عن طريق
البريد اإللكتروني.
وتتضمن الموضوعات المحتملة للطالب الراغبين في الدراسة:







اختيار الدراسة وقرار الدراسة
العرض الدراسي وفرص الدراسة
هيكل الدراسة والمحتويات والمتطلبات
شروط القبول والتقديم
تمويل الدراسة والسكن
المشورة بشأن دراسة ذوي اإلعاقة

رابط الموقع اإللكتروني لمركز اإلرشاد الطالبيwww.zsb-in-nrw.de :
متي :في أوقات االستشارة المفتوحة وبعد تحديد موعد.
نكون هناك أيضا من أجلكم خالل العطل المدرسية!
جامعة مونستر
عنوان الزيارة:
Weg 25-Krane-Johann
 /Münster 48149مونستر

0251 / 83 - 64150
studienberatung@fh-muenster.de
www.fh-muenster.de/zsb

جامعة Hamm-Lippstadt
Marker Allee 76-78
 /Hamm 59063هام

02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
www.hshl.de/studienberatung

جامعة ويستفاليا في Gelsenkirchen
Bocholt Recklinghausen
Neidenburger Str. 43
 /Gelsenkirchen 45877غلزنكيرشن

0209/ 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
www.w-hs.de/zsb

"جامعة مونستر" Westfälische
Wilhelms-Universität Münster
Schlossplatz 5
 /Münster 48149مونستر

0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/ZSB

15

دعم التالميذ والتلميذات من أصحاب اإلعاقة
تقوم الرابطة اإلقليمية فيستفالن ليبه ( )LWLبدعم التوجيه المهني للتالميذ والتلميذات من أصحاب
اإلعاقة بمساعدة ( KAoA-STARإلتقاء المدرسة بسوق العمل) ،من أجل جعل اإلنتقال من مدرسة ذوي
اإلحتياجات الخاصة أو مدرسة التعلم المشترك إلى العمل يتم بأفضل صورة ممكنة .
وتشمل المجموعة المستهدفة لبرنامج  ، KAoA- STARالشباب الذين يحتاجون إلى دعم تربوي خاص
في مجاالت النمو العقلي والسمع والتواصل والتنمية البدنية والحركية والرؤية واللغة؛ وكذلك الطالب
الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد و  /أو الذين يعانون من إعاقة شديدة .ويتاح لجميع تالميذ
المجموعة المستهدفة فرصة المشاركة في التوجيه المهني الخاص باإلعاقة في السنة الدراسية الثالثة قبل
األخيرة .ويتم التنفيذ من خالل المكتب الخاص للتكامل المحلي ( )IFDوهذا يشكل حلقة وصل بين
المدرسة والشركة وأولياء األمور.
وكجزء من الحفل االفتتاحي الذي سوف يقام للوالدين بتاريخ  24.03.2020في تمام الساعة  18.00مساء
بكرايس هاوز فارندورف ،/القاعة رقم  ،4.26سيتم إطالعهم على العرض الشامل لبرنامج KAoA-
 ،STARوذلك ألن كل من األبوة واألمومة تلعب دورا هاما خالل العملية برمتها.
متى:
يلزم تحديد موعد
المنظم:
المكتب الخاص للتكامل ( )IFDومكتب إدراج العمل  -جمعية  ،LWLمونستر
أين:
المكتب
فارندورف

الموظفون المختصون:
الخاص

للتكامل

بإقليم

المتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل ( )IFDالمكتب
الخاص بالتكامل

Warendorfer Str. 81

زابينه أولبرش 02382 / 853 500 – 0 :

 /Ahlen 59227أهلين

sabine.olbrich@ifd-westfalen.de
يوت المرسكيتن02382 / 855 639 - 5 ،
ute.lammerskitten@ifd-westfalen.de

جمعية LWL

جمعية  - LWLمكتب إدراج العمل

Von-Vincke-Str. 23 - 25

مكتب التنسيق KAoA-STAR

 /Münster 48143مونستر

كريستينا ستيفن
0251 / 591 - 4750
kristina.steffen@lwl.org

16

اإلستشارة والوساطة من قبل النقابة المحلية للحرفيينWillkommenslotsen /
تشارك "النقابة المحلية للحرفيين"  Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorfفي دائرة
فارندورف في برنامج الدعم " "Willkommenslotsenالتابع لوزارة االقتصاد األلمانية.
وتتمثل المهمة الرئيسية لبرنامج " " Willkommenslotsenفي دعم الشركات في جميع المسائل العملية
المتعلقة بالتكامل التشغيلي لالجئين وطالبي اللجوء من منظور دائم .وهذا يشمل أيضا تقديم المشورة
للتالميذ وأولياء األمور الذين لديهم خلفية لجوء باإلضافة إلى الوضع المباشر للمتقدمين في التدريب،
والتأهيل األولي ( EQو  )EQ plusوالتدريب أو العمل.
ولتعزيز التكامل المهني ،نقوم بالعمل بشكل وثيق مع المؤسسات والمنظمات اإلقليمية.
متى:
يلزم تحديد موعد
المنظم:
رابطة الحرفيين في  / Steinfurt-Warendorfشتاينفورت  -فارندورف
أين:

الموظف المختص:

رابطة الحرفيين في المقاطعة

فيلهلم واغنر

Schlenkhoffs Weg 57

05971 / 4003 6080

 /Beckum 59269بكوم

wilhelm.wagener@kh-stwaf.de

يلزم التسجيل
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نظرة عامة على المعارض

معارض التعليم
توفر المعارض فرصا إضافية وتساعد في اإلجابة على جميع األسئلة المتعلقة باختيار الوظيفة والعثور
على المهنة المناسبة
التعليم هو مهمة المجتمع بأكمله :التعليم يعني المستقبل ،والتعليم الجيد هو حجر الزاوية لتأمين المستقبل
الشخصي .إن االختيار الصحيح لشهادة التخرج من المدرسة والقرار الالحق بشأن التدريب أو الدراسة أو
الجمع بينهما  -دراسة مزدوجة  -تعد قرارات حاسمة ومصيرية لمستقبل آمن .فمن المعروف أن :هذا
القرار يشكل تحديات كبيرة للشباب ،وآلبائهم ومعلميهم أيضا .لذا فمن الهام اغتنام الفرص للحصول على
المعلومات في أقرب وقت ممكن.
ومرة أخرى خالل هذا العام ،سيكون هناك عروض مثيرة في المدن والبلديات ليستفيد منها التالميذ
والشباب واآلباء واألشخاص المهتمين بموضوعات التدريب والدراسة والعمل ومتابعة التدريب الوظيفي.
كما تركز هذه الفعاليات ،التي تُجمع عادة في يوم واحد ويكون لها طابع المعارض ،دائما على الجانب
العملي والمحادثة على حد السواء .وتقدم الشركات والمنظمات والمؤسسات في المنطقة معلومات حول
التدريب الوظيفي وبرامج الدراسة ،كما تقوم بشرح المتطلبات األساسية ،وتوضيح المتطلبات المهنية
وفرص التطوير .فهي تكمل المجموعة المتنوعة من العروض ،مثل وكالة التوظيف والغرف ،التي تعد
بمثابة معايير قياسية في مقاطعة فارندورف لالنتقال من المدرسة إلى العمل في المدارس الثانوية والمهنية.
وعادة ما يتم تمويل المعارض وتنفيذها وتنظيمها من قبل مختلف الشركاء والمساهمات .وإبالغ المنظمون
المعنيون عن العارضين المشاركين على اإلنترنت في الوقت المناسب.
 / Ahlen /8أهلين .معرض أهلين للتدريب
السبت  10.00 / 7.03.2020 /صباحا  02:00 -ظهرا
شركة التنمية االقتصادية بأهلين ش.ذ.م.م / ،.لالستعالم02382 / 964 - 302 :
https://www.wfg-ahlen.de/wirtschaftsfoerderung/ausbildungsmesse/
أوتو هاوس أوستن دورف  /Am Vatheuershof 3 / 59229 Ahlen /أهلين
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معرض بكوم للتدريب Beckum /3. BeAM2021
مدينة بكوم  /لالستعالم02521 29-161 :
https://www.beckum.de/wirtschaft/arbeit-und-ausbildung
رابطة الحرفيين بمقاطعة بكوم Schlenkhoffs Weg 57/59269 Beckum /
أولده /انيغرلوه " Oelde / Ennigerlohافعل معنا "  -يقام معرض "افعل معنا" كل عامين.
الجمعة ،2020.04.05 ،في تمام الساعة  8.00صباحا إلى الساعة  16:30عصرا
السبت ،2020.05.05 ،في تمام الساعة  09.00صباحا إلى الساعة  13:00ظهرا
شركة Initiativkreis Wirtschaft Oelde
لالستعالم02522 / 5908 - 933 :
https://www.mach-mit-ennigerloh.de/
Vier-Jahreszeiten-Park / Konrad-Adenauer-Allee 20 / 59302 Oeldeأولده
زندنهورست  /معرض المعلومات المهنية بزندنهورست  -يقام "معرض المعلومات المهنية" كل عامين.
2021
مدينة زندنهورست  /لالستعالم02526 / 303 - 326 :
http://www.sendenhorst.de/wirtschaftbauen/wirtschaft/berufsinformations
messe.html
زندنهورستWesttorhalle / Westtor 31 a / 48324 Sendenhorst/
مدينة فادرسلوه  /معرض المعلومات المهنية بفادرسلوه  -يقام "معرض المعلومات المهنية" كل عامين.
2021
Kolpingsfamilie Wadersloh
لالستعالم0171 / 5493895 :
https://www.wadersloh.de
المدرسة الثانوية بفادرسلوه Winkelstraße 13 / 59329 Wadersloh /
فارندورف  /معرض التوجيه المهني ()BOM
الثالثاء / 16.06.2020 ،في تمام الساعة  04:30عصرا  08:00 -مساء؛
األربعاء / 17.06.2020 ،في تمام الساعة  08.00صباحا  01:30 -ظهرا
مدينة فارندورف  /لالستعالم 02581 / 54 - 5420 :و 02581 / 54 - 5440
https://www.warendorf.de/wirtschaft-arbeit/berufsorientierungsmesse.html
فارندورف Paul-Spiegel-Berufskolleg / Von-Ketteler-Str. 40 / 48231 Warendorf/

19

 Azubi-Speed-Datingغرفة التجارة والصناعة
عشر دقائق فقط للتدرب .وبال شك من الممكن للطالب ،المنضمين لمعرض Azubi-Speed-Dating
لغرفة التجارة والصناعة بشمال وستفاليا في مونستر ،أال يتعرفون على رئيسهم المستقبلي فقط ،بل
أيضا يقتنعون به .المفهوم بسيط :عشر دقائق تمنح الشباب الوقت لمناقشة اهتماماتهم مع رواد األعمال
ومديري الموارد البشرية أو المدربين  -والعكس صحيح .ثم يتم التحويل إلى الموعد القادم مع الشركة
التالية.

http://www.ihk-nordwestfalen.de/azubi-speed-dating
متى:
ظهرا
 ،27.05.2020في تمام الساعة  09:00صبا ًحا 01:00 -
ً
المنظم:
غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفاليا
أين:

أين:

غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفاليا

غرفة التجارة والصناعة في
شمال وستفاليا

Sentmaringer Weg 61

مركز التعليم

مركز التعليم

Sentmaringer Weg 61

 /Münster 48151مونستر

 /Münster 48151مونستر

يستحب التسجيل
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أمسية معلوماتية لآلباء واألمهات

أمسية معلوماتية لآلباء واألمهات

المدرسة ثم ماذا؟
مسارات التوجيه المهني
الثالثاء  18فبراير شباط 2020

من الساعة  19:00إلى الساعة  21:00مساء
في مدرسة المدينة الشاملـة فارندورف
شارع فن كيتلر 38
Von-Ketteler-Str. 38






تقارير التجارب الشخصية
معلومات بخصوص فرص التدريب المهني والتعليم المدرسي وفرص العمل
حلقات نقاش متعلقة بالعروض اإلستشارية مع المعنيين بالتواصل مباشرة على عين
المكان .
أدالء ودليالت لألولياء متعددي اللغات بصفة مترجمين.

تجدون المعلومات على الرابط التالي :
www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

مسائل أخرى

مرشدي الوالدين في االنتقال من المدرسة إلى العمل
يعد الموظفين المختصين باآلباء في جميع األمور المتعلقة بالمدرسة والتوجيه الوظيفي والتدريب
والدراسة ،بمثابة مرشدين للوالدين متعددي اللغات .فبكونهم وسطاء لغويين ،يقدمون الدعم على سبيل
المثل ،في أمسيات اآلباء وأيام المشروعات ومعارض التدريب وكذلك يدعمونهم في مقاهي أولياء
األمو ،وفي االتصال بمؤسسات المشورة  -وال سيما اآلباء الذين لديهم عوائق لغوية في اللغة األلمانية.
وقد تم تدريب مرشدي الوالدين من قبل مركز التكامل المحلي بالتعاون مع التنسيق التعليمي للمهاجرين
الجدد ومركز التنسيق المحلي لالنتقال من المدرسة إلى العمل.
ويمكن للمدارس الثانوية في إقليم فارندورف أن تطلب مرشدين لآلباء متعددي اللغات مجانا عبر مركز
التكامل المحلي .وينبغي للوالدين معالجة هذا األمر مع المتخصصين في المدارس.
متى:
بعد االتفاق
المنظم:
مركز التكامل المحلي إلقليم فارندورف ( ،)KIالتنسيق التعليمي للوافدين الجدد ()BIKO
أين:

الموظفة المختصة:

مركز التكامل المحلي

مركز اإلندماج المحلي

Von-Geismar-Straße 12
 / Ahlen 59229أهلين

فيفيان مونسترمان
02581 / 53 - 4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de
التنسيق التربوي للمهاجرين الجدد

التنسيق التعليمي للوافدين الجدد

ماتياس نيمان

Waldenburger Str. 2

02581 / 53 - 4049

/Warendorf 48231
فارندورف

matthias.niemann@kreis-warendorf.de
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نظرة عامة على الموظفين المسئولين عن االنتقال من المدرسة إلى العمل
نظرة عامة على الموظفين المسئولين عن االنتقال من المدرسة إلى العمل
اإلرشاد الوظيفي لوكالة التوظيف بأهلين
/Bismarckstr.
بأهلين أهلين
10, 59229
لوكالة التوظيف
 Ahlenالوظيفي
اإلرشاد
0800
4 5555
00
 /Bismarckstr. 10,أهلين
59229
Ahlen
Berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
0800 4 5555 00
Berufsberatung-ahlen@arbeitsagentur.de
التنسيق التربوي للمهاجرين الجدد
لجدد/Waldenburgerفارندورف
للمهاجرين اStr.
التربوي2, 48231
Warendorf
التنسيق

ماتياس نيمان
/Waldenburger Str. 2, 48231 Warendorfفارندورف
نيمان02581 /
ماتياس 53 -
4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
02581 / 53 - 4049
matthias.niemann@kreis-warendorf.de
غرفة الصناعات الحرفية بمونسترMünster /
Echelmeyerstr.
48163
Münster
1-2,بمونستر/
Münster
الحرفية
الصناعات
غرفة
Echelmeyerstr. 1-2, 48163 Münster
المشورة والوساطة التدريبية
شات
ومصطفى
برمان
جوليا
التدريبية
والوساطة
المشورة
/ 705
705 - 1175
- 1744
 0251وشات
ومصطفى
برمان
جوليا
julia.boermann@hwk
/ 705 - 1744
 0251-muenster.deو 705 - 1175
mustafa.schat@hwk-muenster.de
وjulia.boermann@hwk-muenster.de
و mustafa.schat@hwk-muenster.de
العمل اليدوي  -جيد بال حدود
وأكثرمن ذلك للمتدربين في المهن الحرفية
التدريب في
الخارج بال حدود
اليدوي  -جيد
العمل

وأندرياس بندل
أورفل
أنيتا
وأكثرمن ذلك للمتدربين في المهن الحرفية
في الخارج
التدريب
بندل0251 / 705
- 1460
 705و
- 1464
وأندرياس
أورفل
أنيتا
 anita.urfell@hwk-muenster.deو andreas.bendel@hwk-muenster.de
 705 - 1464و 0251 / 705 - 1460
 anita.urfell@hwk-muenster.deو andreas.bendel@hwk-muenster.de
 - IFDالمكتب الخاص باالندماج ،المتخصصون في االنتقال من المدرسة إلى العمل
/Warendorfer
الخاص Str.
81, 59227
أهليناالنتقال من المدرسة إلى العمل
المتخصصون في
باالندماج،
Ahlenالمكتب
- IFD
أولبريش
زابين
و
الميرسكيتن
أوته
 /Warendorfer Str. 81, 59227 Ahlenأهلين
أولبريش02382 / 855 639 -
5 und 02382
أوته853 500
-0
الميرسكيتن /و زابين

23 / 855 639 - 5 und 02382 / 853 500 - 0
02382
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غرفة التجارة والصناعة في شمال وستفاليا
اينا جابلر
Sentmaringer Weg 61, 48151 Münster مونستر/
0251 707 305
gabler@ihk-nordwestfalen.de
Kreis Warendorf /مكتب العمل كرايس فارندورف
02581 53-5690 :رقم توجيه المكالمات
jugendberufsagentur@kreis-warendorf.de :البريد اإللكتروني
رابطة الحرفيين في المقاطعة
فيلهلم واغنر
: بكوم/Schlenkhoffs Weg 57, 59269 Beckum
05971 4003-6080
wilhelm.wagener@kh-st-waf.de
KAoA-STAR  مكتب إدراج العمل – مكتب التنسيق- LWL جمعية
كريستينا ستيفن
مونستر/Von-Vincke-Str. 23 - 25, 48143 Münster
0251 591-4750
kristina.steffen@lwl.org
مركز االندماج المحلي
فيفيان مونسترمان
أهلين/Von-Geismar-Straße 12, 59229 Ahlen
02581 53-4507
vivien.muenstermann@kreis-warendorf.de
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جهاز التنسيق المحلي المتخصص في االنتقال من المدرسة إلى العمل
 فارندورف/Waldenburger Str. , 48231 Warendorf 2 .
02581 / 53 - 4044 ،جوتا روف شادن
02581/53-4045 ،ايلينا انجنهورست
02581 / 53 - 4050 ،يوليانا برغامر
02581 / 53 - 4042 ،أنتيي كيسالو
koko@kreis-warendorf.de
التوجيه الدراسي
جامعة مونستر
 مونستر/ Münster üfferstr. 27, 4H 8149 :العنوان البريدي
 مونستر/Weg 25-Johann-Krane ، 48149 Münster :عنوان الزيارة
0251 / 83 - 64150
muenster.de-studienberatung@fh
Westfälische Wilhelms-Universität Münster ""جامعة مونستر
 مونستر/Schlossplatz 5, 48149 Münster
0251 / 83 - 22357
zsb@uni-muenster.de
Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen جامعة وستفاليا في
 غلزنكيرشن/Neidenburger Str. 43, 45877 Gelsenkirchen
0209 / 9596 - 960
studienberatung@w-hs.de
www.w-hs.de/zsb
Hamm-Lippstadt جامعة
هام/Marker Allee 76-78, 59063 Hamm
02381 / 8789 - 130
studienberatung@hshl.de
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in anderen Sprachen:
)на други езици (Bulgarisch
)în alte limbi (Rumänisch
)diger dillerde (Türkisch
) (Arabischمختلفة لغات في
)на других языках (Russisch

هيئة التحرير

الناشر:
إقليم فارندورف

www.elterninfo.kreis-waf.de

جهاز التنسيق المحلي

www.kreis-warendorf.de/kommunale-koordinierung

Waldenburger Str. 2
Warendorf 48231

جهاز التنسيق المحلي المتخصص في االنتقال من المدرسة إلى العمل

أمسية معلوماتية لآلباء واألمهات

جوليانا برغامر

جوتا روف شادن ،اإلدارة

رقم الهاتف02581 / 53 - 4050 :

رقم الهاتف02581 / 53 - 40 44 :

البريد اإللكتروني

Jutta.Rohoff-Schaden@kreis-warendorf.de

Juljana.Dehning@kreis-warendorf.de:

ايلينا انجنهورست

أنتيي كيسالو

رقم الهاتف02581 / 53 - 4042 :

رقم الهاتف02581 / 53 - 4045 :

Antje.Kesslau@kreis-warendorf.de

Elena.Engenhorst@kreis-warendorf.de

المدرسة ثم ماذا؟"
التوجيه المهني"
يوم الثالثاء  18فبراير شباط 2020
من الساعة  19:00إلى الساعة  21:00مساء
في مدرسة المدينة الشاملـة فارندورف
Von-Ketteler-Str. 38
48231 Warendorf

Für die Zukunft gesattelt.
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Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds

www.kreis-warendorf.de
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Schule – und dann?
Wege der beruﬂichen Orientierung

Schulamt für den
Kreis Warendorf

