
  

 هل يمكن أن أتعلم حرفة أو مهنة في المدرسة

 (؟apprenticeshipما هي التلمذة الِحَرفيّة )

 ؟(traineeshipما هو التدريب المهني )

 المستديرة EPPPأهالً بك في طاولة 

 SBATsمدَخل إلى 

 وكيف تُجرى؟  SBATما هي  أسأل أعضاء حلقة النقاشأوالً، أود أن 

، وكذلك بدء العمل في VETأو دورة  ومتابعة دورة في التعليم والتدريب المهني،  على المدرسة، برنامج يتيح لك المواظبة

 مهنتك. 

 والتدريب المهني ضمن البرنامج المدرسي؟  وما الفرق إذاً بين التلمذة الِحَرفية ضمن البرنامج المدرسي

 الحرفية تستغرق عادةً فترة أطول.   التلمذة

 سنوات بدوام كامل. 4، عادةً خالل حرفة والهدف منها هو تعلّم ما نسّميه 

 شهراً بدوام كامل.  12أما التدريب المهني فيتم خالل مدة أقصر، تبلغ حوالي 

 يستغرق التدريب المهني ضمن البرنامج المدرسي سنتين بدوام جزئي.

 وقد تتفاوت مستويات المؤهَّل الحرفي أو المهني. 

 . HSCالتدريب المهني الكامل ضمن الـ أو الثالثة ويتيح للتالميذ متابعة  ن شهادة من الدرجة الثانية،فقد يكو

وعلى تحسين مهاراتي في إدارة الوقت،  ومهاراتي التنظيمية،   لقد أتاحت لي متابعة التلمذة الحرفية ضمن البرنامج المدرسي

 المدرسين، والتواصل مع التالميذ.مهارات التواصل ألنه وجب علّي التواصل مع األخص 

 . الكلماتيظل عليك الوقوف وإلقاء  وكذلك مهارات تقديم العروض ألنه في المدرسة

 وحتى في العمل، قد تحتاج للتحدث مع الزبائن. 

 كيف تعطي أفضل انطباع إلى الزبون؟ 

 وكيف تتعّرف عليه بشكل أفضل؟ 

 ما الذي يحتاجه؟ 

  وما هي توقعاته من العمل ؟

 ؟ SBATوما هي قطاعات العمل المتاحة لبرنامج 

 قطاعات عمل عديدة. 

 والتجميل. والبناء وتصفيف الشعر قطاع السيارات،تتراوح بين المهن التقليدية، مثل 

 وصنع ألواح التزلج على الماء.ومبتكرة، مثل تربية النحل  ولكن هناك أيضاً قطاعات فريدة

 رائع. 

 يناسب كل شخص.   SBATبالواقع هناك برنامج 

أريد متابعة الصف  الصف العاشر ألنه كان علّي أن أقرر ما إذا كنت بدأُت التلمذة الحرفية ضمن برنامجي المدرسي في نهاية

 البدء بحرفة خاصة بي. والذهاب إلى الجامعة أو 12

 ما أنشده.  أن العمل فيها هو وأدركت اشتغلت للحصول على خبرة وأحببت الحرفة للغاية لذا ذهبت، و

 أردت أن أتعلم حرفة. 

 لكن أردت أيضاً أن أبقى في المدرسة بذات الوقت. 

 وعندها سمعت بالتلمذة الحرفية والتدريب المهني ضمن البرنامج المدرسي و اقتنصت الفرصة فوراً. 

 بكل تأكيد. 

 بداية الصف العاشر. بشأن المواد الدراسية باكراً منذ أعتقد أنه من الضروري جداً البدء في التفكير

 فّكر بما أنت بارع فيه. 

 وبما تحب القيام به. 

 .LifeLauncherو myfutureمثل كترونية لاإلتفقّد بعض المواقع 

 التي تناسب اهتماماتك ومهاراتك. يمكنك أن تستقصي فيها أنواع المهن المتوافرةهناك مواقع إلكترونية ممتازة 

ولم أختبرها بشكل كاٍف قبل  م قررت أن الحرفة أو المهنة ليست فعالً ما كنت متحمساً لهثSBAT وماذا يحصل إذا كنت أتابع 

 ؟ SBATاإلسراع للتسجيل فيها عبر 

 ماذا يحصل عندئٍذ؟ 

 ما إذا كنت تحبها فعالً أم ال.  اذهب واحصل على بعض الخبرة العملية لتعرف 

 يمكن أن يساعدك ذلك على اتخاذ القرار الصحيح فيما إذا كانت المهنة أو الحرفة مناسبة لك أم ال. 

 عن التلمذة الحرفية والتدريب المهني ضمن البرنامج المدرسي؟  وأين يجد التالميذ المزيد من المعلومات

 sbatinnsw.infoتفقّد 



  NSW Facebookعلى صفحة  SBATأو 

 . SBATتراحات الممتازة وتطلعك أيضاً على تفاصيل عما ينطوي عليه برامج حيث تجد بعض االق

 أو التلمذة الحرفية. إتمام الترتيبات اإلدارية المتعلقة بالتدريب المهني  لدينا منسقون لدعم جميع مدارسنا لضمان  ،SBATفي 

 ً ومنهم  ،حتاجهعلى الدعم الذي تمجموعة موظفين في مدرستك يمكنك التحدث معهم للحصول  وبالطبع، لدينا أيضا

 مدّرسيك الذين ترتاح إلى التكلّم معه. ( أو أحد year advisorمرشد صفك )و، المهنيين المستشارين

 ، وإلى صاحب عملك.  لهذه الغايةوبالتأكيد يمكنك اللجوء إلى والديك 

 صحيح تماماً.  

 كان دائماً متساهالً معي.  أو ليوم إضافي في المدرسةفصاحب عملي عندما كنت احتاج إلى التواجد ليوم في المدرسة 

 لقد كان يعلم أن المدرسة لها األولوية بالنسبة لي. 

كنت أعطيه علماً مسبقاً قبل  أو عندما كنت أحتاج إلى يوم إضافي في المدرسة، فلما كانت الواجبات المدرسية تتكاثر عليّ 

  أسبوع، أو بضعة أيام، وكان يتجاوب معي كلياً.

 لقد كان يفهم أن األولوية ال تزال للمدرسة بالنسبة لي. 

أو تلمذة حرفية أو تدريب  VETاتباع أحد مسارات يستمعون إليك اليوم ويفّكرون ب ما هي الرسالة التي توجهها إلى أّي تالميذ

 مهني ضمن البرنامج المدرسي؟

 أذهبوا واشتغلوا للحصول على خبرة.

 جّربوا لفترة. 

 ن إذا لم تجربوا الشغل لبعض الوقت؟  كيف ستعرفو

 ال يهّم إذا تعثّرت وأخفقت.

 انهض وتابع جهدك. 

 فالتجربة خير معلّم. 

 بالتأكيد. 

 . اختْر بحكمة

 ابحث. 

 الذين يتابعون المسار ذاته. تكلم مع العديد من الناس مثل مارك، والتالميذ اآلخرين في مدرستك

 لكي تأخذ القرار الصائب.  احصل على ما أمكنك من اإلثباتات
 


