
 دليل الوالد/الوالدة 
 للتدريبات المهنية.

حيث أنك الوالد/الوالدة، فأنت تريد أن يحصل طفلك على أفضل بداية ممكنة في حياته المهنية. هناك العديد من الخيارات 
التدريبات المتاحة للشباب بعد أن يتركون المدرسة، وفي هذا الدليل، نحدد الخطوط العريضة للمعلومات والفوائد حول 

 لمهنة ناجحة. المهنية كطريق رئيسي

حصول على إنها وظيفة حقيقية، مع التدريب، مما يعني أنك يمكن أن تكسب وأنت تتعلم وال ما هو التدريب المهني؟
 مؤهل معترف به وطنيا.

 
 الرواتب

 جنيه إسترليني لكل  الحد األدنى ألجور المتدربين هو

ساعة، لكن العديد من أصحاب العمل يدفعون أكثر من ذلك. 

 هذا يعتمد على القطاع والمنطقة ومستوى التدريب المهني.

ما  مثال بعض التدريبات المهنية العالية يتم الدفع فيها إلي

 سبوع.جنيه إسترليني في األ يصل إلى 

 الرواتب  حول  التفاصيل من مزيد إلى  الوصول يمكن 

 النظر خالل من محددة تدريبية مهن في الدخول ومعايير

 ”Find an apprenticeship“ في الشاغرة الوظائف إلى

 .(مهني تدريب علي العثور) 

 

 متطلبات الدخول

 عاًما تتوفر التدريبات المهنية ألي شخص فوق سن 

هناك متطلبات دخول مختلفة علي  إنجلترا.يعيش في 

 أساس القطاع والوظيفة.

ى وقد بدأ سريان التشريع األخير الذي يغّير الحد األدن

من متطلبات اللغة اإلنجليزية والرياضيات الالزمة 

إلكمال التدريب المهني لألشخاص الذين يعانون من 

تغييرات ستسمح  صعوبات في التعلم أو اإلعاقة. ال

بتقليل متطلبات اللغة اإلنجليزية والرياضيات لهؤالء 

  المتدربين إلى الدخول بمؤهل المستوى 

 ما هي المنافع؟

في  جامعة وطنية أصبحت التدريبات المهنية متاحة اآلن حتى مستوى الشهادة وما بعدها. تقدم أكثر من 

 نية مع المزيد الذي سيتم تأكيده على مدار العام.الوقت الحالي مجموعة من برامج التدريبات المه

 الحصول على راتب وعطلة مدفوعة؛ 

 لعمل؛داخل مكان ا تبحث عن مزيد من الدراسة أو االرتقاء في الدرجات فرص تقدم ممتازة، سواًء إذا كنت 

ين م، ويمكن للذيتمتع المتدربون بزيادات ملحوظة في الراتب عند إنهاء تدريبه –زيادة إمكانات الكسب في المستقبل  

 م.*جنيه إسترليني على مدى حياته يكملون تدريبًا أعلى أن يشهدوا زيادة في األرباح تقدر بنحو 

 المتواجدة هناك؟ ما هي المستويات
استنادا إلى المهارات والمؤهالت الحالية. التدريبات هناك مستويات مختلفة من التدريب المهني للتقدم إليها 

 المهنية لها مستويات تعليمية متماثلة:

 المستوى التعليمي المثيل المستوى االسم

 المدرسية في  من الدرجات  خمسة النجاح في األوسط

 ج  -الشهادة العامة لتعليم اللغة اإلنجليزية: أ*

   – أو 

 مستوى درجة دراسية  أ النجاح فى  متقدم

 درجة التأسيس و ما بعدها و   ، ، أعلي

 درجة البكالوريوس أو الماجستير  و   درجة

تشمل جميع التدريبات المهنية عناصر التدرب في العمل وخارج  العمل مما يؤدي إلى المعايير أو المؤهالت 

التدريبات المهنية تقييًما في نهاية البرنامج لتقييم قدرة المتدرب المعترف بها في الصناعة. سوف تتطلب بعض 

 وكفاءته في دوره الوظيفي.

صاحب العمل الواثق من المعاقين سيقوم عادة بمنح مقابلة 
مقدم الطلب الذي يعلن أن لديه إعاقة ويستوفي الحد ألي منهم.

النحو المحدد من قبل صاحب العمل األدنى من المعايير على 
  لمزيد من التفاصيل ، ابحث عن

 .على  الواثق من المعاق

 سن ترك المدرسة

وقد ذكرت الحكومة أن جميع الشباب يجب أن يظلوا 

في شكل من أشكال التعليم أو التدريب حتى عيد 

ميالدهم الثامن عشر على األقل. هذا ال يعني 

بالضرورة البقاء في المدرسة. لدي الشباب الخيار 

حول كيفية استمرارهم في التعليم أو التدريب بعد سن 

خالل التدريب عاما، والذي يمكن أن يكون من  

 المهني أو التدريب لدي صاحب عمل.

يرجي البحث عن
التدريبات  

 على  المهنية

 كيف تتقدم بطلب؟
وظيفة تدريبية متاحة على اإلنترنت في مجموعة متنوعة  في أي وقت من األوقات يوجد ما بين 

. يمكنك من المهن والصناعات في جميع أنحاء إنجلترا. يرجي زيارة 

 البحث عن طريق الكلمة الرئيسية )الدور الوظيفي، ونوع المهنة أو مستوى التدريب المهني ( و عن طريق الموقع.

ة المناسبة، يمكن البنك أو ابنتك ببساطة التسجيل في الموقع اإللكتروني وإتباع التعليمات فور ظهور الوظيف

 خطوة بخطوة للتقدم إلى الوظيفة.

 حول أخرى فيديو مقاطع إلى باإلضافة التقديم حول مفيدة ونصائح تلميحات على  على قناتنا تحتوي

 خدمة/  المهنية التدريبات)  عن والبحث  وزيارة المهنية، التدريبات

 (الوطنية المهنية التدريبات

 بالكافي للتدرب أو العمل ، يمكنهم تجربة تدريب مع صاحب عمل محلي للحصول  إذا لم يكونوا مستعدين

على خبرة عمل قيمة وفرصة لتحسين لغتهم اإلنجليزية والرياضيات، إذا لزم األمر. يرجي زيارة 

 لمزيد من المعلومات أو للتقديم على فرص التدريب 

 هل هذا هو أفضل طريق للتوظيف؟  –*التعليم الجامعي 
.، فبراير و مركز البحوث االقتصادية والتجارية  رابطة فنيي المحاسبة 

بواسطة لك إحضاره تم

 ل الوطنية الخدمة

 (المهني التدريب) 

 ، ابريل  -بي  -شبكة التخزين المرفقة 
 


