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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.
يسعدنا أن يقدم لكم خطاب الوالدين هذا 
أفكاًرا حول كيفية اختيار المسار المهني 
الذي ال يرتبط بالصور النمطية السائدة.

للحصول على مزيٍد من المعلومات أو في حالة وجود أسئلة تخص يوم الصبية ]Boys’ Day[ ويوم 
الفتيات ]Girls’ Day[، فيرجى االتصال بمكتب التنسيق التابع لوالية مكلنبورغ فوربومرن:

يوليا فونك ويوديت رومبيه 
   

funk@arbeitundlebenmv.de | rompe@bwmv.de

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!

0160 8729321 | 0385 6356-171

ماركوس بيرشر رئيسة
رئيسة 

اإلدارة اإلقليمية لوكالة العمل االتحادية
بالمنطقة الشمالية

جاكلين بيرنهاردت 
وزيرة العدل والمساواة وحماية المستهلك 

في والية ميكلنبورج فوربومرن

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


جعل حماية المناخ واالستدامة حقيقة واقعية في العمل
أكملت آن ماري تدريبها المهني في مزرعة عضوية وتدرس 

اآلن االقتصاد الزراعي في جامعة نويبراندنبورغ للعلوم 
التطبيقية. تقول آن ماري: „أردت أن أطلع على ما وراء 

الكواليس وأتعلم كيفية إنتاج طعامنا وما مدى انخراط الطبيعة 
والبيئة في ذلك. باإلضافة إلى ذلك، كنت مهتمة دائًما بعلم 

األحياء والجغرافيا واالقتصاد والعمل مع الناس والحيوانات 
والمركبات، بما في ذلك اآلالت“.  

آن ماري، ما المثير لالهتمام في وظيفتك؟
„للزراعة طبيعة شديدة التنوع واالختالف. وخاصًة في عصر أزمة المناخ، يمكنك حًقا إحداث 
فرق في القطاع الزراعي. ما زلت مفتونة اليوم بفكرة أنني أعمل في قطاع يشكل طريقة توفير 
الطعام للناس. نحرص على أال نضطر إلى الدخول في أزمة غذاء، ونعمل مع الطبيعة وفيها، 

ويمكننا أن نحدث فرًقا كبيًرا في بيئتنا“.

„وجدت الترحيب بي كوني رجالً يعمل في مجال التمريض“
لوكاس متدرب في مدرسة التمريض SAWOS في شفيرين. التمريض مهنة توفر فرًصا 
لمزيد من التطور والتقدم. يقول لوكاس: „إنها وظيفة 

متطلبة، لكن العمل مع الناس أمر مرض. أمثل المالذ 
بين العديد من الزميالت، والشخص محل الثقة بالنسبة 

للمرضى الذكور خاصًة“.

لوكاس، ما أكثر شيء تستمتع به في عملك؟
„أن أتعرف على أشخاص مختلفين لديهم قصص شخصية 

مميزة. وأتعلم الكثير عن الصور السريرية المختلفة والسجل الطبي“. 

ما هي نقاط القوة التي تحتاجها لعملك؟
„أن تتحلى بشخصية واثقة وأن تكون ودوًدا عند التعامل مع المرضى، ولكن ال تأخذ كل شيء 

على محمل الجد“.

كيف يتعامل الوالدين مع الخيارات المهنية ألبنائهم؟
في لقاء مع ميالني ديه. )أم البن يبلغ من العمر 19 عاًما(:

 „بعد التخرج من المدرسة الثانوية، لم يكن لدى ابني ملف تعريف وظيفي واضح، ولكنه 
أراد أن „يجرب التصميم“. لقد استمرينا في البحث عن الفرص التي جربها ابني في دورات 

تدريبية مختلفة. لم يكن من السهل دائًما تحمل حالة العدم اليقين لديه. وهو اآلن يتدرب ليصبح 
متخصًصا في تكنولوجيا المعلومات“

 أخبرنا توماس بيه. )أب البنة تبلغ من العمر 16 عاًما(: 
„بالنسبة لي، حب ابنتي يعني القلق على مستقبلها. يتمثل التحدي في دعمها، وليس في فرض 
أفكاري عليها. ينبغي أن تتمتع بالحرية لمعرفة ما تريد بنفسها. أنا سعيد جًدا بوجود عروض 

Girl’s Day مثل يوم الفتيات

 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.
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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

