هذا ما نقدمه

عرضنا
يقوم المساعدون األوليون بشكل هادف بتوجيه الشباب والمصانع معًا.

االتصال

شريك/ة التحدث في غرفتك

فهم بإمكانهم التعرف على متطلبات المصانع وإيجاد المتقدمين المناسبين على هذا
األساس لشغل أماكن التأهيل األولي.
وفي إطار مناقشة فردية سوف تحصل على المشورة المكثفة الالزمة من المساعدين
األوليين وسيتم احتواء ما لديك من أسئلة ورغبات.
كذلك سيقومون بدور شركاء التحدث معك ومع المصنع حتى بعد إبرام العقد.

ما المطلوب عمله؟
هل تبحث عن مكان للتأهيل األولي؟ قم ببساطة باالتصال بشريك التحدث المذكور على
ظهر الصفحة.
هذه الخدمة المجانية يتم تدعيمها من موارد صندوق الدعم االجتماعي األوروبي ووزارة
العمل واالندماج والشئون االجتماعية بوالية شمال الراين وستفاليا.

شركاء التحدث:
Westdeutscher Handwerkskammertag
Sternwartstraße 27–29 | 40223 Düsseldorf
Kerstin Weidner: Tel.: 0211/3007-713 | Fax: -900
E-Mail: kerstin.weidner@whkt.de

?SCHULE BEENDET UND KEINEN AUSBILDUNGSPLATZ

IHK NRW
Berliner Allee 12 | 40212 Düsseldorf
Sophia Tiemann | Tel.: 02 11/3670-217 | Fax: -221
E-Mail: sophia.tiemann@ihk-nrw.de

التأهيل األولي  -الخطوات األولى في التدريب!

)Stand: 12/2016 (ar

Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

هل أنهيت مرحلتك الدراسية في المدرسة وال تجد مكان للتدريب؟

Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

التأهيل األولي؟ ما المقصود بذلك؟

كيف يعمل برنامج التأهيل األولي؟

كيف يعمل برنامج التأهيل األولي؟

ما المقصود بالتأهيل األولي؟

بداية الدعم

المدرسة المهنية

التأهيل األولي هو عرض من شأنه أن يمد يد العون لك فيما يتعلق بصعوبات البدء
في العمل ويسهل من بدء الدخول في الحياة المهنية.

إذا ما أنهيت في هذا العام تعليمك المدرس ،فلن يبدأ برنامج التأهيل األولي قبل
 1أكتوبر/تشرين أول.

يتعين أن يسهم التأهيل األولي في خالل فترة زمنية تتراوح من ستة إلى اثني عشر
شهرً ا في جعلك كفئا لالنضمام في برنامج للتدريب المنتظم  -وال سيما من خالل
االنضمام لتطبيق مهني عملي! سوف تعمل في المصنع وتكتسب قدرات سوف
تحتاجها أيضًا للتدريب.

بالنسبة للمهتمين الذين أنهوا تعليمهم المدرسي في األعوام السابقة ،فيمكن أن يبدأ
الدعم في  1أغسطس /آب.

حتى وإن لم تكن ملزمًا بالتعليم المهني فعليك بالضرورة االشتراك في حصة التعليم
المهني .الحصة هامة للغاية للقبول في أي دورة تدريب يحتمل أن تكون مختصرة.
ومن الهام عندئذ أيضًا أن يتم قبولك في الصف المتخصص في المدرسة المهنية.

من يمكنه المشاركة؟
يمكنك المشاركة إذا ما كنت ...
• أقل من  25عامًا،
• أتممت تعليمك اإللزامي المدرسي العام،
• لم تكمل بعد تدريبك،
•سجلت نفسك لدى وكالة العمل باعتبارك ً
باحثا عن مكان للتدريب المهني ،ولم تجد
أي مكان شاغر للتدريب حتى  30سبتمبر/أيلول.
إذا كان عمرك أكبر من  25عامًا أو كان لديك شهادة معهد عال /معهد عال متخصص،
فيمكن أن يتم دعمك فقط في بعض الحاالت االستثنائية المبررة.

هدف التأهيل األولي:
يمثل التأهيل األولي فرصة جيدة للغاية لالنتقال إلى مرحلة التدريب المهني المنتظم.
إذا ما تمكنت من إقناع إدارة المصنع بقدراتك ،فيمكن أن يتمسك بك المصنع باعتبارك
متدربًا بحسب التأهيل األولي ،أو ابحث في مؤسسة أخرى عن مكان للتدريب.

العالقة التعاقدية
سيتم إبرام العقد بينك وبين المصنع .األمر هنا يتعلق بعالقة تعاقدية ملزمة للتأمين
االجتماعي.
يتعين أن يتضمن العقد ما يلي على أي حال:
• نوع ومحتوى التأهيل األولي
• الجدول الزمني :متى تتعلم ماذا؟
• بداية وفترة دوام التأهيل األولي
• فترة التأهيل اليومي
• قيمة المكافأة
• فترة العطلة

المكافأة
يمكن أن يتقدم المصنع الذي تعمل به بطلب لوكالة العمل للحصول على دعم لبرنامج
التأهيل األولي الخاص بك .في حال انطباق الشروط واألحكام فسوف يحصل المصنع
على العالوات التالية:
• مكافأتك بقيمة تصل إلى  321يورو شهريًا
•	وباإلضافة إلى ذلك فيتم دفع عالوة على اشتراك التأمينات االجتماعية بقيمة
 116يورو.

شهادة من المصنع
عند انتهاء برنامج التأهيل األولي فسوف يقدم لك المصنع شهادة اعتراف بذلك.
ويجب أن يتم تحريرها كتابيًا ،على أن تكون محتوية على بيانات حول النقاط
التالية على األقل:
• فترة وهدف التأهيل األولي
•	بيانات حول القدرات والمعارف واإلمكانات التي اكتسبتها

تخفيض التأهيل األولي
إذا كنت في الوقت ذاته مداومًا على الحضور المنتظم في المدرسة المهنية فيمكن
في بعض الحاالت أن يتم تقصير فترة التدريب في حال وجود تدريب الحق في
المهنة ذاتها.

وهذه هي مميزاتك:
يمكنك التعرف على أية مهنة بشكل مكثف والتحقق مما إذا كانت المهنة تعجبك
ومتوائمة مع قدراتك.
سوف تكتسب المعارف األساسية في أية مهنة ويمكنك بعد ذلك من خالل هذه
القدرات التقدم لشغل أماكن شاغرة في مصانع أخرى.
سوف تتعرف على مصنع ويمكنك اإلثبات على قدراتك هناك .وبذلك فإنه تزيد
فرص قبولك في أي برنامج تدريبي بعد االنتهاء من التأهيل األولي.

