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التعليم املهني والتقني

دعم املؤسسات التجارية والصناعية يف إعداد وتنفيذ التعليم املهني

 Kausa Servicestelle Region Hannoverهو مرشوع بالتعاون مع  .PRO Regio e.v.ليكون
رشيك املؤسسات واملتدربني من أصول مهاجرة لدعمهم يف جميع مراحل التعليم املهني والتقني،
من مرحلة تأهل املؤسسة ،إيجاد املتدربني حتى اإلمتحانات النهائية لتالمذة التعليم املهني.
ما نقدمه للمؤسسات هو الدعم واملساعدة يف إعداد وتنفيذ عمليات التعليم املهني .Ausbildung

 :Examإدارة خارجية للتعليم املهني

وهو برنامج موجة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ملساعدتها عىل إيجاد وتدريب الراغبني يف
التعليم املهني.

 قبل بداية التعليم املهني والتقني:

•يتلقى أصحاب األعامل من أصول مهاجرة حسب الرغبة و الطلب ،معلومات مفصلة عن
نظام التعليم والتعليم املهني يف أملانيا.
•دعامً نشطاً يف البحث عن طالب للتعليم املهني.
•تقديم اإلستشارة يف إختيار التدريب التقني واملهني املناسب والذي ستقدمه املؤسسة لتالمذتها.
•دعم املؤسسة للحصول عىل موافقة لتدريب تالمذة التعليم املهني.
•املساعدة يف إعداد الخطة التدريبية لتأهيل التالمذة.
•اعطاء الدعم لدى تقديم طلبات التمويل
•عند اللزوم تقدم املساعدة يف البحث عن مؤسسات رشيكة يف حال الحاجة إىل
Verbundausbildung

 أثناء فرتة التعليم:

•النصيحة للمدربني واملتدربني يف كل املواضيع املتعلقة بالتعليم املهني والتقني.
•مساعدة عىل ايجاد الدعم ويف التحضري لإلمتحانات
•رشيكك ورشيك تالميذتك يف الحوار واإلجابة عن األسئلة واالشكاليات
•إدارة النزاعات
•التواصل مع السلطات املختصة ومع املدارس املهنية
•إمتام املعامالت الرسمية.

ملا يفيد التعليم املهني والتقني؟

التدريب والتعليم املهني ،هو ليس فقط إدا ًء هاماً من املؤسسات التجارية و الصناعية إىل
املجتمع فحسب ،امنا هو إستثامر مربح يف مستقبل املؤسسة:

 تعزيز القدرة التنافسية

•إمكانية املؤسسة بنقل املهارات الالزمة بدقة وحسب احتياجاتها بالضبط.
•املهنيني املتدربني لدى املؤسسات ،يحملون إىل جانب املهارات ،هوية املؤسسة ويبقون إىل
ٍ
وقت طويل عىل منت القارب.

 الفوائد خالل عمليات التوظيف:

•التقليل من نسبة اإلخفاق عند التوظيف .املؤسسة التي تدرب عىل التعليم املهني بإمكانها
تقدير إداء موظفيها الذين تدربوا لديها ،بعناي ٍة فائقة.

 تحسني اإلداء والصورة:

•خالل فرتة الدراسة والتدريب ،يساهم تالمذة التعليم املهني يف عمليات اإلنتاج واإلداء يف
املؤسسة.
•تتمتع املؤسسة املدربة بصور ٍة اجابية يف سوق العمل لدى الزبائن والجمهور.

اتصل بنا يف أي وقت ،ونحن سوف نقوم برتتيب موعد لك:
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