
أنت تريد األفضل لطفلك!
والوظيفة المناسبة لها دور مهم في ذلك، لكن كيف تجدها؟

اكتشفوا مع طفلكم عالم فرص العمل المثير!
ينهي طفلكم الدراسة خالل عام أو عامين. فأي مسار تعليمي/دراسي تعتقدون أنه سيختاره؟

 ما هي اهتماماته؟ ما الرائج حالًيا؟ ما نوع الوظائف المتاحة؟ هذه أسئلة تثير ذهن الكثير من اآلباء 
وصغارالسن. هناك أكثر من 300 وظيفة تتطلب تدريًبا. كما يوجد أكثر من 20000 برنامج 
دراسي. غالًبا ما تحكم الصور النمطية السائدة توجه الشباب عند اختيار مسار مهني. إذ تميل 

الفتيات أكثر إلى اختيار وظائف „ُتنسب“ عادًة إلى النساء، ويميل الشباب أكثر إلى اختيار وظائف 
„ُتنسب“ عادًة إلى الرجال بل إنهم قد ال يعيرون اهتماًما حتى بالوظائف التي ال تتماشى مع الصور 

النمطية السائدة على الرغم أنها قد تناسبهم جًدا.

ما هي الوظائف التي لها مستقبل؟ كيف يتغير عالم العمل؟
سواء ارتاد طفلك دراسات بعد المدرسة أو بدأ تدريًبا مهنًيا، توفر جميع المسارات رؤى 

للتطور وفرص مهنية. ويشهد عالم العمل الكثير من التغيرات حالًيا. حماية المناخ واالستدامة 
مسألتان تحرك العالم اليوم ومهمتان أيًضا للشباب عند اختيار مسارهم المهني. وهناك حاجة 

إلى العديد من العمال المهرة في الوظائف التي تتطلب تدريًبا، وخاصًة في المهن الفنية 
والعلمية وفي مجال علوم الكمبيوتر. ولكن مهن العمل االجتماعي والتمريض توفر أيًضا 

مجموعًة واسعة من الفرص ومالئمة للتكيف مع األزمات، ألن الطلب دائًما في تزايد. شجعوا 
طفلكم على أخذ تدريب خالل العطالت ليتعلم عن الوظائف الجديدة!

كيف يمكنكم دعم طفلكم؟
يمكنكم دعم طفلكم في أن يصبح أقل تأثًرا بالتوجه الذي يميل إلى الصور النمطية السائدة 

ويصبح أكثر ثقًة في مواهبهم وقدراتهم. توجد فعاليات تساعد المرء في التوصل إلى اختياره 
المهني بعيًدا عن الصور النمطية السائدة. حثوا طفلكم على حضور هذه الفعاليات مًعا!

الوالدان وأولياء األمور األعزاء،
ال يزال يرتبط الشباب، عند اختيار المسار 

المهني اليوم، بتوجه يركز على إذا ما كانت 
الوظيفة للرجال أو للنساء. ونتيجًة لذلك، ال 
تلقى الكثير من الوظائف المهمة اهتماًما   

وتظل اإلمكانات والمهارات الشخصية غير 
ُمستَغلة.

إنهم رفقاء مهمون في عملية اختيار المسار 
المهني. حثوا طفلكم على التفكير خارج 

الصندوق!

تتمتع الكثير من الفتيات بمهارات محل طلب 
أيًضا في وظائف ُتنسب عادًة للرجال، مثل: 

مهارات االبتكار أو التواصل أو اللغة األجنبية. 
وتظهر وظائف جديدة بصورة مستمرة توفر 
فرًصا جيدة جًدا من حيث العمل أو الدخل، 

وخاصًة في القطاع الفني.

فرص العمل في قطاع الرعاية الصحية 
والتعليم ممتازة وتوفر مجموعًة واسعًة من 

فرص السعي. وال يزال تمثيل الشباب الذكور 
في هذه القطاعات محدوًدا بصورة واضحة وال 

يزالون محل ترحيب لالنضمام إليها.

 Girls´Day اليوم السنوي للفتيات/الصبية
Boys´Day وموعده في شهر أبريل من كل 

عام، يمكن أن يضع أول البذور ويفتح آفاًقا 
جديدة فيما يتعلق بالمسار المهني. اغتنموا 

الفرصة مع طفلكم!
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ماركوس بيرشر رئيسة
رئيسة 

اإلدارة اإلقليمية لوكالة العمل االتحادية
بالمنطقة الشمالية

كارين برين
وزيرة التعليم والعلوم والثقافة

بوالية شلسفيغ هولشتاين

https://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de


التحول إلى وظيفة األحالم – دانييل يعمل مدرًسا 
دانييل، كيف كان طريقك لتصبح مدرًسا؟ 

عندما كنت بالرابعة عشر من عمري، وقعت أمامي مقالة 
عن وظيفة المدرس. لقد كانت أمامي على مكتبي لفترة 

طويلة، ولكن نظًرا إلى أنني أنتمي إلى أسرة تقليدية إلى حٍد 
ما، ارتدت التدريب في قطاع السيارات. وأدركت سريًعا 

أن هذا ال يناسبني، لذا التحقت بالقوات المسلحة األلمانية ثم 
تدربت ألكون عامالً برعاية األطفال )واآلن مساعد أخصائي 

اجتماعي(. وأصبحت مدرًسا من خالل دورات التدريب المتقدم.

ما أكثر ما يعجبك عن وظيفتك كمدرس؟ 
من الرائع أن ترافق األطفال الذين يزيد عمرهم عن 3 أعوام وتشجعهم. أنت تنخرط في بناء 
األساس لحياتهم فيما بعد. كل يوم مختلف ومتغير. توجد الكثير من الفرص المثيرة لالهتمام 

للتدريب المستمر. 

ما نقاط القوة التي تحتاجها لعملك؟ 
أهم شيء هو العطف. عليك أن تكون عطوًفا مع األطفال، وأن تشعر بهم، وأن تكتشف 

مواهبهم، وأن تشجعهم. كما يكون لالبتكار والصبر والرغبة في التعلم مدى الحياة دوًرا كبيًرا.

ما النصيحة التي توجهها إلى الشباب المهتمين بالوظيفة؟
من األفضل أن تطلع على األمر بنفسك، وتجري تدريًبا، وتجرب الوظيفة لترى إن كانت 

مناسبة أم ال. مع التدريب، تصبح لديك مهنة موائمة لمواجهة األزمات ويمكن االستفادة منها في 
قطاعات مختلفة. كما يمكنك أيًضا العمل في مجال العمل مع صغار السن أو كموظف للخدمات 

االجتماعية. 

 إنها تستطيع أن تفعل ذلك، إنها تريد ذلك! بيغا امرأة قوية!
عاشت بيغا في ألمانيا لمدة 7 سنوات وأكملت تدريًبا لتعمل 
فنيًة لإللكترونيات للهندسة الميكانيكية. لقد كان أداؤها جيًدا 
جًدا لدرجة أنها تمكنت من اختصار فترة التدريب. لطالما 

سحرها مجال الهندسة الكهربائية، ولهذا أرادت حًقا العمل في 
هذا المجال بصورة احترافية.

لماذا اخترِت هذه الوظيفة؟
الهندسة الكهربائية مهمة في الحياة كلها، ألنه ال شيء يعمل 

بال كهرباء. لماذا ينبغي أال يعمل في هذا المجال غير الرجال 
فقط؟ يمكن للنساء أن تقوم بذلك أيًضا، وأردت إظهار ذلك. كنت أرغب في األصل أن أصبح 

مدرسًة للفيزياء. أما اآلن، فأنا أعمل في مركز التدريب، ألنني أرغب حًقا في العمل مع الشباب 
وتشجيعهم.

ما النصائح التي تمنحيها لألشخاص المهمتين بالوظيفة؟ 
صدقني، يمكنك فعل أي شيء إن أردته. أهم المواد الدراسية هي الرياضيات والفيزياء واللغة 

األلمانية. ولكن مهارات العمل الجماعي والتواصل مهمة أيًضا.

ما نقاط القوة التي تحتاجينها للوظيفة؟
للصبر والقدرة على العمل ضمن فريق والدقة أهمية كبيرة في عملي اليومي. كما أن التحلي 

بعينين يقظتين مفيد للوظيفة. عليك أن تميز األلوان، وإال قد توصل كابالت خطأ وهذا لن يكون 
أمًرا جيًدا.
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 بصفتكم والدين وأولياء أمور، ستجدون
  الكثير من النصائح على منصات المعلو

مات التالية.

إذا كان طفلك ال يزال غير واثق بشأن أي 
مسار تعليمي أو برنامج دراسة يرغب في 
االلتحاق بهما، يمكنه استخدام أداة التعريف 

من أجل الحصول على التوجيه.

نصائح ومعلومات للوالدين
اعرف المزيد من خالل حضور فعاليات 

الوالدين في مركز االستشارات المهنية أو 
المدارس أو معارض ألماكن التدريب. 

كما أنه مرحب بكم أيًضا لترتيب موعد 
لالستشارة مع دائرة االستشارات المهنية.

https://planet-beruf.de/eltern-und-erziehungsberechtigte
https://www.arbeitsagentur.de/ar/homepage
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/welche-ausbildung-welches-studium-passt
https://abi.de/eltern
https://www.klischee-frei.de/de/index.php

