
 تحصیلی و شغلی همراه باراهنمای 
BERUFSWAHLPASS

اطلعات برای والدین

 چ  همی توانم انجام دهم؟ چه می خواهم؟  کاریچه 
 مدرسه و سازمان های وابسته؟ شغلی خواهم داشت

 به آن به فرزند شما در ج  واب دادن ب  ه ای  ن
پرسش ها کمک خواهند کرد.

BERUFSWAHLPASSس    اماندهی انب    وهی از  
 اطلعات و دستاوردهای ش  غلی را ب  رای فرزن  د

شما امکان پذیر خواهد کرد.

 ای   ن دف   ترچه خلص   ه ای از پیش   نهادات و 
 برنامه های متعدد را ارائه می ده  د و ش  ما را
 بر آن خواهد داشت ت  ا ب  ه هم  راه فرزن  دتان
 انتخاب رشتة تحصیلی و شغل مناسب را به درس  تی

آغاز کنید.

 BERUFSWAHLPASSدر جریان مصاحبه های ش  غلی 

 به فرزند شما این اطمینان را خواهد داد ک  ه
 بتواند به پرسش ها پاسخ دهد و اظهارات موجود

در برگه  ها و اسناد منتخب را مستدل نماید.
 از این دفترچه ش  خص دیگ  ری ج  ز فرزن  د ش  ما

استفاده نخواهد کرد.

BERUFSWAHLPASSدر  
  ب  ه ی  ک ش  کلسراسر کشور

 ب  وده و در اک  ثر م  دارس
 ای   الت زاکس   ن م   ورد

استفاده قرار می گیرد.

استفاده نخواهد کرد.
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BERUFSWAHLPASSساختار 

 برنامه هایی جهت انتخاب شغل  قسمت اول:
 خلصه ای از برنامه های مختلف در مدارس وقسمت اول 

 سازمان های وابسته جهت انتخاب شغل را در اختیار شما
قرار می  دهد.  

 برنامه های موجود دردر اینجا می توانید فهرستی از 
 سازمان های وابسته به آن مانند کارگروه ها،و مدرسه 

 پروژه ها، نمایشگاه ها و برنامه های عملی در روزهای خاصی
را پیدا کنید.

 از فرزند خود بخواهید برنامة مناسب را انتخاب کند و
از این خدمات بهره مند گردد.

مسیر من در انتخاب شغلقسمت دوم:  
 تهیه کردههر آنچه که فرزند شما در مدرسه در اینجا 

  از فکر کردن دربارة نقاط قوتاست را پیدا خواهید کرد:
 تصمیم گیری برای انتخاب شغل و و علیق شخصی گرفته تا

فرستادن درخواست.
 بحث های گروهی برای تمرینات و ارائه شدهاز اطلعات 

استفاده نمایید.
  اطلعاتی در مورداین بخش شاملبه عنوان مثال 

 بازدیدهای هدفمند از نمایشگاه ها و آمادگی جهت
مصاحبه های شغلی می باشد.

ثبت کردنقسمت سوم: 
 برایة مدارک و اسناد مهم در قسمت سوم فرزند شما هم

 درخواست را که حاوی اطلعاتی در مورد تجارب عملی، نقاط
قوت و مهارت های او می باشند را جمع آوری می کند.

 همیشه فرقی نمی کند، چه در مدرسه  و چه در اوقات فراغت
 خود راتجارب و مهارت های فرزندتان را تشویق کنید تا 

 برای این کارند. و آن را به تایید برسا ثبت کند
 می تواند از برگه های آماده و پیوست شده در اینجا

استفاده نماید.

 قسمت چهارم: پوشة زندگی
 آمادگیقسمت چهارم مجموعه ای از اطلعات و مدارک برای 

 مانند مدیریت پول،جهت تشکیل یک زندگی مستقل 
  دربرمی گیرد.مسئولیت های کاری، قراردادها، و غیره را

 : قسمت چهارم شاملروی پاهای خود ایستادن ( مستقل شدن)
  اسناد و مدارک شخصیآن دسته ازفهرست محتویات پوشه و 

  از اهمیت ویژه ایمدرسهپایان دوران  که بعد از می باشد
  این اسناد را می توان به یک شکلة  هم.برخوردار هستند

و در یک جا منظم و مرتب کرد.
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