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أعز ئا� أولياء أ
المور ومقدمي الرعاية:
ي
ف
ف
ف ي� الوقت الذي يبدأ الطلبة ي�
و� وقت مبكر يبدء بالمدرسة المتوسطة – فإن لديهم
ي
التحض� لمغادرة المدرسة الثانوية – ي
كث�ة .أي مدرسة سيذهبون إليها؟ كم ستكون كلفتها؟ أي برنامج
مح�ة ي
خيارات عديدة يستطيعون إستكشافها .سوف تظهر أسئلة ي
يختارونه؟
نعرف أنه خالل ش
الع�ة أعوام القادمة ،ستتطلب حو يال  %80من الوظائف بعض أنواع التدريب أو التعليم ف ي� مرحلة ما بعد
الثانوية .إن الوصول إىل التدريب والتعليم الميرس بعد المدرسة الثانوية سيؤدي إىل فتح أبواب عديدة للطلبة الذين ينتقلون إىل
سوق العمالة .من خالل دعم الشباب للتمكن من إالنتقال بسالسة ،يمكنك مساعدتهم ف ي� ضمان حصولهم عىل مهنة يرغبون بها
التنافس.
ال سيما اليوم ف ي� سوق العمل
ي
ف
ت
تتعلق
ال� نتوقع أن يكون
المعلومات الموجودة ي� هذا الدليل بكيفة إالختيار بحكمة .يتضمن هذا الدليل معلومات عن الوظائف ي
ف
ث
ن
المه� المتوفرة .ويقدم أفكاراً ومعلومات عن
عليها طلب أك� ي� السنوات القادمة ،و بال�امج التعليمية والتدريبية وبرامج التخطيط
ي
ت
ال� تستطيع مساعدتك ومساعدة الطلبة ف ي� إتخاذ بعض من الخيارات المهمة معاً.
بال�امج والخدمات ي
ين
كوننا أولياء أمور ي ن
ومرب�
ومدرس� ومرشدين ،يمكننا مساعدة شبابنا ف ي� تحقيق أهدافهم .من خالل تقديم إالرشاد مع القليل من
ف
التشجيع ،يمكننا مساندتهم وهم يتحدون أنفسهم لك ينمو بالتدريب والمثابرة � العمل .ن
نتم� أن يكون هذا الدليل مصدراً
ي
ي
ثميناً لمساعدتك ف ي� خلق حوار مع ولدك الشاب لتحديد مسار للتعليم.
ن
نتم� أن ينجح ولدك الطالب ف ي� كل خطوة ف ي� رحلته نحو مستقبل ش
م�ق.

ن
ميال� مارك
فخامة ي

وزيرة التعليم المتقدم والمهارات والتدريب

فخامة روب فليمينج

وزير ت
ال�بية

فخامة شاين سيمبسون

وزير التنمية إالجتماعية وتخفيف حدة الفقر
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فالمقدمة

ي� الوقت الذي يمر فيه أوالدكم الشباب ف ي� المرحلة الثانوية
وبعدها ،سيفكرون ف ي�
كول
مستقبلهم وعن خياراتهم المهنية .ي
أ
للمر ،تلعب دوراً مهماً ف ي� هذه المرحلة.
المور الدعم ألولياء أ
يقدم دليل وورك � س ألولياء أ
المور
بي ي
ف ي� بريتش كولومبيا إلتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم والمهنة.
الشخاص آ
الرسة و أ
سيكتشف المربون وأفراد أ
الخرون الذين
يقدمون الدعم أيضاً أهمية دليل وورك � س ألولياء أ
المور
بي ي
بإعتباره أداة قيمة .وستكتشف أفكاراً وموارد عملية للشاب الذي
تهتم به بينما يقوم ف� البحث عن وإختيار مساره ن
المه�.
ي
ي
إعت� نفسك مدرباً تقدم التشجيع والمعلومات .يترصف
ب
ف
المدرب كحليف يساعد عىل توجيه الشباب ي� تحقيق أفكارهم
وأهدافهم عىل أرض الواقع.
ستمنح هذه الرحلة فرصاً عديدة لولدك الشاب ف ي� تعلم
ت
وبالتال
ال� سيستخدمها طوال حياته .ف ي
وتطبيق المهارات ف ي
يمكنك مساعدته ي� تنمية هذه المهارات لنجاحه ي� الحياة
الفعلية والمهنية.
قد يمكنك مساعدة ولدك الشاب ف ي�
التفك� ف ي� خططه
ي
للتفك�
خ�اتك .خذ بضعة دقائق
ي
المستقبلية من خالل تبادل ب
ف
مس�تك المهنية وإهتماماتك ورغباتك ،وكيف تكون هذه
ي� ي
مرتبطة بما أنت فيه آ
الن .فكّر ف� ض
الما� وكيف كنت ترى
ي
ي
مستقبلك عندما كنت شاباً يافعاً .ماذا تتذكره ومن ساعدك؟
تذكّر بأنه ف ي� كل رحلة تكون هناك منعطفات يغ� متوقعة.
أ
ف
يعت� ض�ورياً أن تكون هناك خطة بديلة
ي� بعض الحيان ،ب
ش
لك تقوم
�ء ،ي
“خطة ب” .ما الذي حدث ،إن كان قد حدث ي
بتغي� خططك؟
ي

التحديات ت
ال� تواجه الشباب
ي
ض
ف ي� الوقت آالحا�
قد يواجه الشباب الن بعضاً من ما كنت تواجهه عندما كنت

كث� .إضافة
شاباً ،ولكن تزايدت الخيارات المتوفرة لهم بشكل ي
ت
ال� يقومون بمطالعتها
إىل ذلك ،تكون كمية المعلومات أ ي
ت
ال� يقول الشباب
لعمل إختيار ي
كث�ة جداً .بعض الشياء ي
يل:
اليافع أنهم يفكرون بها تتضمن ما ي
•أنهم قد ال يحققون أحالمهم.
•أنه عند إتخاذ قرار خاطئ آ
الن سيؤثر فيهم لمدة طويلة.
•أنهم ال يشعرون بأنه يمكنهم التحدث مع أولياء أمورهم
عن ما يحدث ف ي� حياتهم.
ف
الكا� إلكتشاف أنفسهم
•أنه أ قد ال يكون لديهم الوقت ي
ت
ال� يميلون إليها.
والشياء ي
ت
ال� يجب عليهم إتخاذها
•أنه هناك ي
الكث� فمن القرارات ي
الكث� مما يدور ي� حياتهم.
و ي
كيف يمكنك مساعدتهم ف� إدارة هذه أ
الفكار بفعالية؟ إصغ
ي
إليهم ت
وقدم لهم التشجيع .حاول بنفسك
وإع�ف بمخاوفهم ّ
لك يقوموا بها كذلك.
أداء أعمال جديدة ّ
وقدم لهم الدعم ي
ّرهم بأنه ال بأس �ف
تبادل معهم تجاربك الشخصية ،وذك
ي
إرتكاب أ
الخطاء وأن يتع ّلم منها وأن ينمو .القرارات المتعلقة
بمهنة هي ليست قرارات منقوشة عىل الحجر ويمكنهم
تغي�ها عىل طول الخط .بالنهاية ،التعليم والتنمية المهنية
ي
يعت�ان شيئان يدومان طول العمر.
ب

دعم التخطيط ن
المه� ف ي�
ي
المدارس
آ

يعت� التعليم ن
اس من
ب
المه� الن جزءاً من المنهاج الدر ي
ي
أ
روضة الطفال إىل الصف  ،12بحيث يوجد حقالن جديدان
للتعليم مكرسان للتنمية الوظيفية طوال سنوات التخرج.
يمكن الحصول عىل مزيد من المعلومات عن تعليم الحياة
المهنية وشبكات تواصل الحياة المهنية من خالل زيارة:
.curriculum.gov.bc.ca
ف ي� كافة مراحل تعليمهم ،سيكتشف الطالب ميولهم ويقومون
بتنمية مهاراتهم وكفاءاتهم ويمرون بتجارب عديدة تتعلق
بالفرص المهنية داخل وخارج بيئتهم المدرسية .تتضمن هذه
ن
الفرص التع ّلم الخدمي ،ومشاريع العمل
الميدا� ،وتجارب
ي
العمل .يستطيع المرشدون أيضاً مساعدة الطالب أيضاً �ف
ي
بخ�اتهم التعليمية وتنمية خطة لرحلتهم المهنية ف ي�
التفك� ب
ي
أ
أ
المستقبل .تشمل بعض المثلة الخرى للتنمية المهنية عىل:
•منهاج التصميم والمهارات والتقنيات التطبيقية (روضة
أ
الطفال إىل الصف  ،)12والذي هو برنامج إختباري قائم
العمل.
عىل التعليم
ي
•شباب يكتشفون مهارات الحرف ف ي� المراحل من  10إىل ،12
مع نماذج تعليمية تتضمن من  25إىل  30ساعة ف ي� سلسلة
ن
من التعليم
المب� عىل المهارات
ي
العمل و ي
الخ�ة العملية  ،12فرصة إكتساب وحدة دراسية للتخرج
• ب
وهم يشاركون ف ي� فرص تدريبية مبنية عىل التعليم
•فرص الحصول عىل مقررات مزدوجة ،حيث يحصل الطالب
عىل وحدة دراسية للمرحلة الثانوية وهم يبدؤون تدريباً
مهنياً ،والحصول عىل الشهادات والعمل للحصول عىل
تال�خيص ن
المه� وشهادات الدبلوم
ي
أنظر إىل إختيار الدورات الدراسية ي ف� المدرسة الثانوية،
الصفحة .22

رسيعة
حقيقة
أ

للتأث� ف ي� الخيارات المهنية
أك� مصدر ي
يعت� أولياء المور ب
ب
للشباب .قام الشباب الذين تمت مقابلتهم لهذا المنشور
ف� وضع أولياء أمورهم عىل رأس قائمة أ
الشخاص الذين
يسيتحدثون معهم عىل أ
الغلب حول المهن المستقبلية.

أهداف تعليم المهنة

يساهم منهاج تعليم المهنة ف ي� بريتش كولومبيا ف ي� تنمية
ين
الطالب كمو ي ن
متعلم�.
اطن�
يل:
يتوقع من الطالب القيام بما ي
•تطوير فهم كيفية قيام المهارات الشخصية والكفاءات
والقيم والمواقف و إالهتمامات والميول المتعلقة بالتعليم
والمسارات المهنية
•تطوير فهم كيفية قيام شبكة المصادر والمعارف
والمرشدين ف ي� تقديم المساعدة إلكتشاف المهنة و إالنتقال
من المدرسة الثانوية
أ
ن
وتثم� الفكار المتنوعة
•تنمية الكفاءات للتعاون ي
أ
صل و إالبداعي
•إكتساب الكفاءات لتعزيز
ي
التفك� ال ي
•تطوير فهم عن حقيقة أن الفرص التجريبية المتعددة،
بضمنها العمل التطوعي ،يدعم ويساند إختيارات المهنة
التغي� للمهن والخطط
•إكتساب الكفاءات لدعم المرونة و ي
المتجددة
•تطوير فهم عن أهمية سهولة الوصول والشمولية والدعم
والمساواة ف ي� مكان العمل
التأث�ات إالجتماعية (الثقافية،
•أن يدرك ويفهم كيف أن ي
إالثنية ،المبنية عىل الجنس ،إلخ) تقوم بصياغة الخيارات
الحياتية والمسارات الوظيفية
أ
•أن يظهروا أنهم قاموا بتنمية “الكفاءات الساسية” لكل
ت
ال� يتم إعتبارها عىل أنها
واحدة من حقول المنهاج ،و ي
“المهارات الرئيسية” المطلوبة للنجاح
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نقاط هامة يجب أن تأخذها ي ن
ال أعتبار
بع� إ

قام خ�اء التخطيط ن ف
ت
ال�
ب
ي
المه� ي� كندا بتطوير بعض الفكار ي
تدعى رسائل “هاي فايف” .إنتبه إىل هذه النقاط عندما تقوم
بإستكشاف المسارات المهنية/الحياتية مع إبنك الشاب (أو
إبنتك الشابة).
التغي� دائم
ي
ف
التغي� قوة ثابتة ي� الحياة والعمل كالهما .رغم ذلك،
يعت� ي
ب
تظهر عادة فرص خالل أ
ت
التغي� .المرونة
فيه
يتم
ال�
وقات
ال
ي
ي
و نن
التف� والتكييف هي نقاط هامة ف ي� نجاح بناء القدرات الوظيفة.
التعليم مستمر
ف
يكون التعليم مرحلة مستمرة ي� الحياة .إن التعليم وتنمية
المهارات والعمل هي نشاطات متشابكة ستشارك فيها ف ي� دورة
خ�ات بناء الوظيفة.
مستمرة من ب
ركّز عىل الرحلة
الخ�ات ،وتكون جهات الوصول
تعت� الحياة رحلة من ب
ب
محطات وقوف فقط عىل طول الطريق .يتطلب بناء الوظيفة
أ
ت
أن يأخذ الشخص ي ن
ال� تم تحديدها
بع� أ إالعتبار الهداف ي
أ
ت
ال� تحدث خالل رحلتك
وكذلك جميع الشياء الخرى ي
للوصول إىل أهدافك.
إتبع قلبك
ش
�ء
تقوم دائما بتقديم أفضل ما لديك عندما تقوم أ بأداء ي
تحبه أو يكون محل إهتمامك .إن السعي وراء الحالم يعطينا
يز
التحف� و إالرشاد ويساعدنا عىل توضيح ما يهمنا ويحفزنا.
إستفد من حلفائك/كن حليفاً
ف
أنت محيط بأشخاص يمكنهم مساعدتك ي� إتخاذ قرارات
الس� ف ي� طريق الحياة.
تتعلق بالوظيفة و ي
أ
أ
الج�ان وزمالء العمل والمدرسون هم
الرسة والصدقاء و ي
ين
محتمل� ومرشدون يمكنهم تقديم المساعدة .بادر
حلفاء
آ
ببناء شبكات حلفائك وكن حليفاً جيداً للخرين.

التخطيط ن
المه�
ي
بالنسبة لمعظم الناس إن التخطيط ن
المه� ليس مسألة إتخاذ

ي
قرار ف ي� مهنة رئيسية واحدة والعيش معها مدى الحياة .بل
يتضمن إيجاد مهنة تناسب مصالح الشخص وقيمه ومهاراته
وإهتمامته وتقييم الخطط ومراجعتها حسب الحاجة .قد يعيد
ف
تغي�ات ف ي� االقتصاد
الشباب النظر ي� اتجاههم عندما تحدث ي
أو مكان عملهم أو ظروف حياتهم أو مصالحهم.
بينما يقوم ولدك الشاب بإتخاذ قرارات تتعلق بالمهنة ،قد
يغ� خططه .يمكنك إعتبار أن التخطيط
تحدث أشياء تجعله ي
ن
المه� هي رحلة تمتد عىل مدى الحياة ،وتكون فيها دورات
ي
تتكرر من وقت إىل آخر .وخالل هذه الرحلة ،سيتعلمون
ويك�ون ويتغ�ون مع كل تجربة ،ويستفيدون من أ
الشخاص
ي
ب
الذين يلتقون بهم.

خطوات عىل طريق رحلة
التخطيط ن
المه�
ي
مس�تك
كما هو الحال عند التخطيط لرحلة ،يمكن تقسيم ي

ن
التال مراحل
المهنية إىل عدة خطوات .يظهر الرسم ي
البيا� ي
دورات التخطيط ن
المه� .حقيقة ،قد يعود أبنك الشاب من أية
ي
مرحلة إىل المرحلة ت
ال� قبلها بينما يقوم بإعادة تقييم أهدافه
ي
المهنية .يمكنك معرفة المزيد عن كل خطوة ف ي� الفقرات التالية.
معرفة نفسك :أنت الذي تقرر ما هو مهم بالنسبة لك وما
ترغب ف ي� القيام به ف ي� حياتك.
المكانيات :تقوم بالبحث وإكتشاف وإختيار بعض
إكتشاف إ
ت
ال� تربطها بإهتماماتك وتكون مالئمة لك.
الخيارات ي
أ
عمل إختيار :قم باستخدام هذا الدليل لتحديد الهداف
وعمل خطة للوصول إليها.
جعلها حقيقة :تقوم بتنفيذ خطتك وجعلها حقيقة.
التكرار :تتعلم من تجاربك وتقوم بإعادة القيام بها من البداية!

إكتشاف االمكانيات

معرفة نفسك

القيام ببحث ،محاولة القيام
ببعض االشياء ،تقليل خياراتك
وإيجاد ما يناسبك.

عمل إختيار

تطوير خطتك وتحديد االهداف

والىى ستأخذك إىل

لمسرىتك المهنية 
المكان الذي تريد الوصول إليه.
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هذه مرحلة ستقوم بتكرارها
مرات عديدة .ىڡ كل مرة ستتعلم
فيها وستستفيد من خرىتك ىڡ
مجال عملك.

إكتشاف إهتماماتك وقيمك
وشخصيتك ومهاراتك
وأرصدتك ومصادرك.

جعلها حقيقة

القيام بتنفيذ خطتك ،التعلّم
عىل طول الطريق وتحقيق أهدافك.

مراجعة رسيعة

س المهنية
يمكن أن يساعدك صندوق عدة وورك ب ي� ي
ف
( )WorkBC Career Toolkitويساعد إبنك الشاب ي� إجتياز
مرحلة التخطيط ن
المه� .يمكنك إيجاد صندوق العدة من
ي
خالل زيارة.WorkBC.ca/careertoolkit :
مثالً ،يمكن أن يأخذ الشباب إختبارات (فحوص) تفاعلية
ت
ال� تالئم مهاراتهم ومواهبهم وإهتماماتهم
إلكتشاف المهن ي
العملية.
WorkBC.ca/careercompass

أ
بالهتمامات
مناقشة الفكار فيما يتعلق إ
والميول

الخطوة  :1معرفة نفسك
هناك أسباب وجيهة إلختيار مهنة تالئم شخصيتك وقيمك
وإهتماماتك ومهاراتك .أ
الشخاص الذين يقومون بذلك يكونون
عىل أ
الغلب أشخاص يحبون عملهم وينجحون ف ي� تحقيق
أهدافهم.
كلما تعرف الشباب ث
أك� عىل أنفسهم ،ومواهبهم
ّ
أ
ن
المه� .إن
مسارهم
إختيار
سهل
ال
من
يصبح
وإهتماماتهم،
ي
معرفة أنفسهم وعالم العمل بشكل جيد سيساعدهم عىل
معرفة المكان الذي قد يجدوا فيه ما يالئمهم .تأكد من أنهم

يعرفون أنه ال توجد مهنة واحدة مالئمة لهم فيها – ولكن
هناك قرار صائب يمكنهم إتخاذه.
يمكنك مساعدتهم ف ي� هذا ش
الم�وع .أطرح عليهم أسئلة
تجعل منهم يذكرون ما يحبونه وما ال يحبونه وتوضيح ما
يعت� مهماً بالنسبة لهم .إن مالحظة ما يقومون به ف ي� أوقات
ب
فراغهم قد يولد لديك أفكاراً تتعلق بالمهنة.

يمكن البدء ف ي� مساعدة الشباب اليافع عىل إكتشاف ميولهم
ش
�ء يحبونه .إذا كان إبنك يرغب أن يكون
من خالل البناء عىل ي
الهوك عىل الجليد،
موسيقياً أو ترغبأ إبنتك أأن تكون العبة ف ي
إستخدم هذه الفكار والسئلة
للتفك� ي� وظائف أخرى قد
ي
تكون موضع إهتمامهم:
أ
ت
الهوك عىل
لالع� ي
ال� يمكن ب ي
•ما هي الوظائف الخرى ي
الجليد أداؤها ،وهل تعجبهم أي من هذه الوظائف؟
ين
ين
الموسيقي�
•عندما يقوم أحد
(المغن�) ف ي� عمل ألبوم
ئ
غنا� ويذهبون ف ي� جولة موسيقية ،ما هي بعض الوظائف
أ ي
ال� ت
ت
تش�ك فيها؟
الخرى ي
حاول البناء عىل إهتماماتهم ومساعدتهم ف ي� إكتشاف جميع
ت
شجع إبنك الشاب عىل زيارة
ال� قد تناسبهمّ .
الخيارات ي
 WorkBC.ca/careersإلستكشاف الوظائف ،من خالل أفالم
شخص مفصل.
مث�ة ومروراً بـ  500ملف
فيديو ي
ي
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“فقط من خالل معرفة نفسك ستكون
قادراً عىل إتخاذ القرارات الصائبة حول
ت
ال� تعكس أغلب القيم
مهنتك – القرارات ي
والمخاوف الشخصية المهمة لك ،دون
معاي� النجاح الخارجية مثل
إالنخراط وراء ي
الوضعية أو الدخل”.
باربرا موسيس ،الفطنة المهنية ()Career Intelligence

كن مستعداً لتقييم خياراتك المهنية

إن مهارات وقيم وإهتمامات وأولويات إبنك الشاب ستؤدي إىل ت
إق�اح مهن معينة تالئمه .يمكن أن تساعدهم هذه المعلومات أيضاً
ف� مقارنة إختيارات المستقبل ن
المه� بشكل منهجي وإتخاذ قرارات صائبة.
ي
ي
أ
أ
ف
ال� يفكرون فيها �ف
ث
ت
يؤ�ون عىل المهن ت
ش
قدم لهم فكرة جدول
معاي�هم الك� أهمية ي� العىل بينما
ال� سيضعون فيها ي
ي
ّ
ي
المعاي� ،و ي
ي
المعاي� عىل أشياء مثل:
الجهة اليرسى .يمكن أن تتضمن هذه
ي
• إالهتمامات
•القيم
•ظروف العمل
•المهارات
ف
ضا� ،القيود المادية
•العوامل الشخصية
•الموقع ،الدخل ،التعليم إال ي
ف ي� كل حقل من حقول هذا الجدول ،عليهم وضع عالمة  ف ي� المكان الذي يعتقدون أن المهنة هي مطابقة للمعيار ،ووضع عالمة ؟ ف ي�
المكان الذي ليسوا متأكدين تماماً ولديهم أسئلة حوله ،ووضع عالمة × ف ي� المكان الذي يعرفون أن المهنة ليست مطابقة للمعيار.
خلق
وتصميم

تنظيم

مساعدة
فردية
للناس

المستشار
التعليمي

تحديد
ساعات
العمل
بنفس
ي

كتابة
وبحث

أعىل حد مطلوب
للتعليم :شهادة
البكالوريوس

العيش
ف ي� فورت
سانت
جون

فرصة
ت
لل�قية

السفر

البدء براتب
 20دوالر ف ي�
الساعة أو
ث
أك�







×



؟



؟

×

؟

الوظائف

ش
مؤ�ات الحديث عن المهنة

•أطرح مواضيع للنقاش عىل مائدة الطعام .يمكنكم
التحدث عن ما تحبونه وما ال تحبونه ،المواضيع المفضلة،
القيم والمواهب والقدرات.
ف
•إستفد من الوقت الذي تقضيه ي� السيارة مع إبنك الشاب
للستفسار منه عن إهتماماته ونشاطاته.
إ
ف
ف
ت
•إش�ك مع إبنك أو إبنتك ي� فعالية (مثل ،فكّر ي� المشاركة
معاً ف ي� العمل الطوعي).
ال� هي موضع إهتمامهم ت
ت
وإخ�
•قم بعمل قائمة للمهن ي
واحدة منها كل شهر للمناقشة و إالستكشاف.
ت
لك يراها
•إخ� مقاالت للمناقشة وضعها عىل الثالجة ي
الجميع.
•إستكشف الموسيقى والكتب و أ
الفالم و بال�امج التلفزيونية
أ
أ
ت
ال� تكون موضع إهتمام إبنك
والرياضة والشياء الخرى ي
الشاب.

مدرس
المدرسة
الثانوية





؟

×







؟

؟



مستشار
الوظيفة







×

؟





؟

×

؟

منظم
الحفالت







×

×



؟

؟

؟

؟

منسق
العالقات
العامة





؟

؟

؟



؟



؟

؟

منظم حمالت
الت�عات
جمع ب
للجمعيات
الخ�ية
ي





؟

؟

؟



؟

؟

؟

؟

ت
ت
ال� تكون موضع إهتمامهم بشكل ث
ت ز
أك� .كلما وجدوا عالمة ؟،
ال� لديها عدد أقل من عالمات × و ي
ثم يمكنهم ال� يك� عىل المهن ي
ت
ال� يقومون بها .قم بتشجيعهم عىل إلقاء نظرة ثانية عىل إختياراتهم وإتخاذ قرار بشأن
يجب أن تكون ضمن عملية البحث عن مهنة ي
تعت� ث
ي ت
أك� أهمية لهم.
ال� ب
المعاي� ي
يمكن أن تستخدم هذه العملية عند إتخاذ قرارات أخرى ،مثل مقارنة بال�امج المقدمة ف ي� مؤسسات مختلفة لمرحلة ما بعد الثانوية.
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إستكشاف وتقييم
الخيارات

مراجعة رسيعة

قم بتشجيع إبنك الشاب عىل تع ّلم كيف ولماذا يختار نسبة
ن
اط� بريتش كولومبيا وظائفهم .يمكنهم مشاهدة
ي
كب�ة من مو ي
ث
أك� من  100فلم من أفالم رحلة الوظائف ()Career Trek
وعىل موقع .WorkBC.ca
WorkBC.ca/careertrek

حقيقة رسيعة

من المتوقع أن تكون هناك  917ألف وظيفة متاحة ف ي� بريتش
كولومبيا ف� ت
الف�ة ي ن
ب�  2017و.2027
ي
ف
(المصدر :آفاق سوق العمل ي� بريتش كولومبيا :نسخة )2017
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حقيقة رسيعة

ن
اط� بريتش
من ضمن مليون و 960ألف شخص من مو ي
كولومبيا الذين لديهم وظائف وليس لديهم عمل حر%73 ،
منهم يعملون ف ي� ش�كات يعمل فيها أقل من  100موظف .ومن
الملفت للنظر أن  %38منهم يعملون ف ي� ش�كات يعمل فيها
أقل من  20موظف.
ن
يع� أنه ينبغي أن تنظر ف ي� أرباب العمل الصغار عند
وهذا ي
ت
ز
ش
إستكشاف فرص الوظيفة ،دون ال� يك� فقط عىل ال�كات
الكب�ة.
ي
(المصدر :إحصاء كندا)

الخطوة  :2إستكشاف إالمكانيات
حالما يتم الشباب عملية جمع المعلومات عن أنفسهم ،ستكون الخطوة التالية هي ف� إيجاد قائمة من أ
الفكار المتعلقة بالمهن
ي
المستقبلية لك يستكشفوها .سيقومون بالبحث ف� نطاق واسع من المهن وقد يبحثوا ف� خيارات ضمن الصناعات ت
ال� يميلون إليها.
ي
ي
ي
ي
ت
ال� تناسبهم عىل أفضل وجه.
ستساعدهم هذه العملية عىل تضييق خياراتهم وتحديد المهن المستقبلية ي

حقيقة رسيعة

يمكنك إيجاد معلومات عن إقتصاد وسوق العمل والوظائف
أ
ال ثك� طلباً ف ي� بريتش كولومبيا عىل موقع .WorkBC
WorkBC.ca/labourmarket
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معلومات سوق العمل – الفرص المتاحة ف ي� سوق العمل ف ي� بريتش
كولومبيا
معلومات سوق العمل هي معلومات عن إالقتصاد ،ونقص
المهارات ،والميول السكانية والتنبؤات عن النمو الوظيفي ف ي�
المستقبل.
عىل سبيل المثال:
•ما هي الوظائف ت
ال� سيكون عليها طلب ف ي� المستقبل،
ي
•أي مناطق بريتش كولومبيا تقدم فرص لوظائف معينة،
ن
•كيف يؤثر النمو
السكا� ف ي� سوق العمل،
ي
كث�ة!
•وأشياء أخرى ي

يمكنك ويمكن إلبنك الشاب إيجاد معلومات سوق العمل من
خالل زيارة  WorkBC.ca/labourmarketومصادر أخرى ف ي�
شبكة إال تن�نت ،ومن خالل قراءة الصحف والجرائد ،والتحدث
مع أشخاص ف ي� قطاعات مختلفة .ستساعدك إستشارة
المصادر المتنوعة ف� الحصول عىل صورة ث
أك� دقة لما يحدث
ي
آ
الن.

قبل بدء عملية البحث ،يمكن إلبنك الشاب أن يفكر ف ي�
أ
السئلة التالية:
ت
ال� يزيد الطلب
•ما هي الوظائف والمهارات والتدريب ي
عليها؟
ف
•أي الصناعات ي� نمو؟
ف
يتغ� السكان ،وكيف سيؤثر ذلك ي� خطط المهن
•كيف ي
المستقبلية؟
•ما الذي يحدث ف ي� إالقتصاد لخلق طلب عىل اليد العاملة؟
يجب أن تكون هذه أ
السئلة ضمن مرحلة التخطيط للمهن
ت
ال� يقوم بها إبنك الشاب .يمكنهم المساعدة ف ي�
المستقبلية ي
التأكيد عىل أن المجال الذي يميلون إليه سيكون عليه طلب
ف ي� المستقبل.

تش� تنبؤات آفاق سوق العمل نسخة  2017إىل حدوث 917
ي
ف
ت
ن
ألف وظيفة متاحة ي� الف�ة يب� عامي  2017و.2027

حو يال  %70من هذه الوظائف المتاحة ستكون نتيجة ملء
وظائف العمال الذين يغادرون القوى العاملة نتيجة التقاعد
أو المرض أو الوفاة .بينما ستكون النسبة المتبقية %30
هي لوظائف جديدة تم إحداثها بسبب النمو إالقتصادي.
ستتطلب  %78من هذه الوظائف ف� أ
القل بعض تعليم ما
ي
بعد الثانوية.

الصناعات

إجمال الوظائف المتاحة المتوقعة ف ي�
ستظهر حو يال نصف
ي
ف
ت
ن
بريتش كولومبيا ف ي� الف�ة الواقعة يب�  2017و 2027ي� خمسة
صناعات (أنظر إىل الشكل رقم  1ف ي� الصفحة  10لمشاهدة
القائمة الكاملة للصناعات):
الصناعة
الرعاية الصحية و إالعانة
إالجتماعية
الخدمات المهنية والعلمية
والفنية
تجارة التجزئة
خدمات السكن والطعام
النقل والتخزين ف ي�
المستودعات

إجمال
 %من
ي
الوظائف
الوظائف
المتاحة
المتاحة
142,500

%15.5

102,400

%11.2

86,900
62,700

%9.6
%6.8

62,400

%6.8

يمكن لمعلومات سوق العمل تقديم
المساعدة

يمكن لمعلومات سوق العمل مساعدة إبنك الشاب عىل
مس�ته التعليمية أو
إستكشاف المهن المستقبلية وتحديد ي
إيجاد وظيفة.
إختيار وظيفة
يمكنهم إالختيار بحكمة من خالل إجراء دراسة عن الوظائف
قبل قضاء الوقت والمال ف ي� الحصول عىل التدريب والتعليم.
تدري�
إختيار برنامج تعليمي أو ب ي
ت
ال� يبحث عنها أرباب
يمكنهم معرفة المؤهالت التدريبية ي
العمل وأين يتم تقديم بال�امج المالئمة.
إيجاد عمل
ف
معرفة من يقوم بالتوظيف ومن قد يقوم بذلك ي� المستقبل
تعت� أموراً يمكنها مساعدتهم ف ي� تال� ي ز
ك� عىل عملية
القريب ب
ف
البحث عن الوظيفة .عليهم البحث ي� لوحات الوظائف
الشاغرة عىل شبكة إال تن�نت ،والتحدث مع زمالئهم وأفراد
أرستهم الذين يعملون ف ي� مجاالت تقع ضمن إهتماماتهم.
يمكنك إيجاد معلومات حديثة عن سوق العمل من خالل
زيارة.WorkBC.ca :
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ستبقى الرعاية الصحية و إالعانة إالجتماعية ف ي� أعىل قائمة
المجموعات الصناعية من حيث الوظائف المتاحة ف ي� العقد
القادم بسبب شيخوخة سكان بريتش كولومبيا .من المتوقع أن
تشهد هذه الصناعة  %57من الوظائف المتاحة نتيجة الحاجة
ت
تأ� النسبة المتبقية،
إىل إحالل العمال المتقاعدين .بينما ي
ف
 ،%43من الوظائف المتاحة نتيجة التوسع ي� النظام الصحي
لتلبية إحتياجات شيخوخة سكان بريتش كولومبيا.
من المتوقع أن تشهد بعض الصناعات إنتعاشاً ث
أك� ف ي�
النمو الوظيفي .مثالً ،ستظهر  %45من الوظائف المتاحة
ف ي� الخدمات المهنية والعلمية والفنية والمعلومات والثقافة
والصناعات تال�فيهية نتيجة توسع الصناعة.
بينما ستشهد الصناعات أ
الخرى ت
ال� لديها نمو وظيفي محدود
ي
ت
ستأ� جميع الوظائف
مجموعة مختلفة فمن الظروف .مثالً ،ي
أ
المتاحة المتوقعة ي� صناعة الغابات وقطع الشجار مع
أنشطة الدعم نتيجة طلب الحالل .من الصناعات أ
الخرى
إ
ت
ال� ستظهر فيها حو يال جميع الوظائف المتاحة نتيجة إالحالل
ي
أ
هي الزراعة وصيد السماك ( ،)%98البناء ( ،)%97التصنيع
( )%94وخدمات الماء والكهرباء (.)%93

61 100
جتماعية
اال
واال
الصناعية،الصحية
 81الرعاية
81400
400
إىلعانة 
 2017
2027
الشكل رقم  :1الوظائف المتاحة حسب المجموعة
45 800
 56 700الخدمات المهنية والعلمية والفنية
61 100
االجتماعية
81400
400
واالعانة 
 81الرعاية الصحية 
22 200
 64 700تجارة التجزئة
45 800
 56 700الخدمات المهنية والعلمية والفنية
29 700
 33 000خدمات المسكن والطعام
64
700
22
200
التجزئة
تجارة
 40 900النقل والتخزين ¡ ىڡ المستودعات
21 500
29 700
 33 000خدمات المسكن والطعام
التعليمية
 48 000الخدمات
11 400
¡
 40 900النقل والتخزين ىڡ المستودعات
21 500
 57 100البناء
2 000
 48 000الخدمات التعليمية
11 400
والثقافة 
والرىفيه
 31 400المعلومات
25 300
البناء
57
100
2
000
¡
والعقارات
والتأمںى
 40 200المالية
14 900

 31 400المعلومات والثقافة والرىفيه
25 300
 51 800التصنيع
3 200
¡
والتأمںى والعقارات
 40 200المالية
14 900

 29 000خدمات خاصة أخرى
14 300
 51 800التصنيع
3 200
االدارة العامة
 30 800
11 500
 29 000خدمات خاصة أخرى
14 300
 24التجارة ،البناء وخدمات الدعم االخرى
8 800
24800
800
االدارة العامة
 30 800
11 500
 24تجارة الجملة
6 500
24800
800
 24التجارة ،البناء وخدمات الدعم االخرى
8 800
24800
800
التعدين وإستخراج النفط والغاز
4 400 / 2 500
 24تجارة الجملة
6 500
24800
800
الزراعة وصيد االسماك
6 100 / 100
التعدين وإستخراج النفط والغاز
4 400 / 2 500
 4 200 / 300خدمات الماء والكهرباء
الزراعة وصيد االسماك
6 100 / 100
الغابات وقطع االشجار مع أنشطة الدعم
- 4 100 / 7 200
اﻹﺣﻼل
اﻟﺘﻮﺳﻊ
 4 200 / 300خدمات الماء والكهرباء
-20 000
000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
وقطع االشجار مع أنشطة الدعم
 0 - 420الغابات
100 / 7 200
اﻹﺣﻼل
اﻟﺘﻮﺳﻊ
160 000

120 000

140 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

-20 000

الشكل رقم  :2الوظائف المتاحة حسب المجموعة المهنية 2017 ،إىل 2027
 113 900المبيعات والخدمة

69 100
69 100

44 600
44 600

28 800
28 800

21 300
30 400
21 300
30 400

34 700
32 300
34 700
32 300

اﻟﺘﻮﺳﻊ
200 000
200 000

اﻟﺘﻮﺳﻊ

اﻹﺣﻼل
150 000

اﻹﺣﻼل

150 000
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100 000
100 000

واالدارة
 108 100التجارة والمالية 
 113 900المبيعات والخدمة
 105 100إدارة االعمال
واالدارة
 108 100التجارة والمالية 
ومشغىل المعدات والوظائف ذات الصلة
 94 800المهن ،النقل

 105 100إدارة االعمال
االجتماعية والمجتمعية والخدمات
 73 900التعليم ،القانون والخدمات 
ومشغىل المعدات والوظائف ذات الصلة
الحكوميةالنقل
 94 800المهن،

االجتماعية والمجتمعية والخدمات
التعليم ،القانون والخدمات 
44 900
800
 73الصحة
الحكومية
 43 200العلوم الطبيعية والتطبيقية والوظائف ذات الصلة
44 800
الصحة والثقافة 
17 700 / 15 000
والرىفيه والرياضة
الفنون
 43 200العلوم الطبيعية والتطبيقية والوظائف ذات الصلة
 26 200 500التصنيع وخدمات الماء والكهرباء
17 700 / 15 000
والرىفيه والرياضة
الفنون والثقافة
11 400 / 300
االنتاج ذات الصلة
الموارد الطبيعية ،الزراعة ووظائف 
 26 200 500التصنيع وخدمات الماء والكهرباء
0
50 000
11 400 / 300
االنتاج ذات الصلة
ووظائف
الموارد الطبيعية ،الزراعة

50 000

0

الوظائف

حقيقة رسيعة

تشمل قائمة أعىل ثالثة مجموعات وظيفية عىل ث
أك� من نصف
( )%51من
إجمال الوظائف المتاحة المتوقعة ف ي� بريتش
ي
ت
ت
ش
ال� مدتها ع�ة أعوام.
كولومبيا خالل ف�ة آفاق سوق العمل ي
كما يظهر ف ي� الشكل رقم  2ف ي� الصفحة السابقة ،من المتوقع
ت
تأ� حو يال ثالثة أرباع
إجمال الوظائف المتاحة ف ي� أعىل
أن ي
ي
خمسة مجموعات وظيفية وهي:
المجموعات الوظيفية

إجمال
الفرص  %من
ي
الفرص
المتاحة
المتاحة
%20.0
183,000
%16.7
152,700
%14.6
133,900

المبيعات والخدمة
التجارة ،المالية و إالدارة
إدارة أ
العمال
ومشغلالمعدات
المهن،النقل
ي
116,100
والوظائف ذات الصلة
التعليم ،القانون والخدمات
إالجتماعية والمجتمعية
104,300
والخدمات الحكومية

ال� ت
توفر أغلبية الوظائف ف� الفئة الوظيفية ت
تأ� ف ي� أعىل
أ ي
ي
ي
القائمة فرصة
للشخاص ف ي� دخول سوق العمل ألول مرة
وتمنحهم فرصاً لتنمية وصقل مهاراتهم ومؤهالتهم .بينما
توفر المجموعتان الثانية والثالثة (التجارة ،المالية و إالدارة؛
وإدارة أ
العمال) مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية،
ويلعبون أدواراً بالغة ف ي� إالهمية فيما يتعلق بطريقة عمل
وتنافسية جميع المؤسسات ف ي� بريتش كولومبيا.
أما بالنسبة لبعض المجموعات الوظيفية الرئيسية ،تكون
ئيس
المتغ�ات الديموغرافية
ي
وليس إالقتصاد هي المحرك الر ي
ت
،
ال
مث
المتاحة.
للوظائف
تأ� حو يال  %98من الوظائف المتاحة
ً
ي
المتوقعة ف ي� وظائف التصنيع وخدمات الماء والكهرباء
والموارد الطبيعية والزراعة وخدمات إالنتاج ذات الصلة نتيجة
إحالل الوظائف الشاغرة الناتجة عن تقاعد العمال.

ستتوفر  83,400وظيفة متاحة ف ي� مجال العلوم والتكنولوجيا
ين
العامل�
والهندسة والتصنيع بحلول عام  ،2027وتبلغ نسبة
ف� هذه الوظائف حالياً  %7.6من نسبة القوى العاملة �ف
ي
ي
بريتش كولومبيا.
(المصدر :آفاق سوق العمل ف ي� بريتش كولومبيا :نسخة )2017

حقيقة رسيعة

حوال  %18من العمال ف ي� بريتش كولومبيا يعملون ف ي�
ي
أعمال حرة.
(المصدر :إحصاء كندا)

%12.7
%11.4
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الوظائف أ
ال ثك� طلباً ف ي� بريتش
كولومبيا
ف

من ضمن قائمة  500أو ث
أك� وظيفة ي� بريتش كولومبيا ،تمتلك
البعض منها فرص أفضل نسبياً من يغ�ها .يراقب الباحثون
إالقليميون لسوق العمل عن كثب سوق العمل ويقومون
ت
ال� من المتوقع أن يزيد الطلب عليها .تقدم
بتحديد المهن ي
أ
قائمة الوظائف ال ثك� طلباً قائمة بأعىل الوظائف من حيث
الطلب .يمكنك تعلم المزيد عن كيفية إعداد هذه القائمة من
خالل زيارة.WorkBC.ca/highdemandjobs :

الوظائف
المتاحة
لغاية 2027
26,200
8,500
7,100
5,200
4,700
4,600
4,500
4,500
4,000
3,700
3,500
3,200
3,100
3,100
2,900
2,800
2,700
1,800
1,200

معدل متوسط
أ
الجور
2016
$26.00
$19.00
$34.97
$39.23
$38.46
$39.90
$48.60
$43.75
$34.97
$33.65
$40.38
$35.26
$37.50
$20.00
$37.00
$35.00
$21.15
$36.89
$26.03

0621
0631
0121
0601
0122
0111
0013
0213
0714
0124
0016
0015
0112
0712
0423
0731
0632
0421
0513

المدققون الماليون والمحاسبون

11,500

$27.69

1111

محللو ومستشارو النظم المعلوماتية

9,600

$36.92

2171

العالم التفاعلية
بم�مجو الكمبيوتر ومطورو وسائل إ
آ
مدرسو الكليات والمدرسون المهنيون الخرين

8,800

$37.02

2174

6,300

$32.00

4021

ال�مجيات
مهندسو ومصممو ب

5,000

$37.13

2173

موظفون ماليون آخرون
ض
أساتذة الجامعات والمحا�ون
أ
الوظائف المهنية ف ي� إستشارة إدارة العمال
الوظائف المهنية ف ي� إالعالنات والتسويق والعالقات العامة

4,700

$29.74

1114

4,600

$38.46

4011

4,300

$36.00

1122

3,600

$30.77

1123

المحامون والحقوقيون

3,600

*$106,361

4112

المهندسون المدنيون

3,400

$36.78

2131

المنتجون والمخرجون ومصممو الرقص والمهن ذات الصلة
ال ت
لك�ونية
مصممو ومطورو المواقع إ

3,100

$29.50

5131

2,900

$22.00

2175

المهنة

الوظائف الدارية أ
ال ثك� طلباً:
إ
تتطلب عادة شهادة البكالوريوس،
شهادة جامعية أو درجة مهنية من
أ
خ�ة عملية
الدرجة الوىل و/أو ب

بادر بمراجعة هذه القائمة مع إبنك الشاب لمعرفة فيما إذا
كانت إحدى هذه الوظائف قد تكون محل إهتمامهم.
النتقال لتحقيق التوازن
إ
ف
ت
ال� تكون ي� إنتقال لتحقيق التوازن هي وظيفة يزيد
الوظيفة ي
عليها وتقدم فرصاً قليلة نسبياً مما كانت عليه �ف
الطلب
ي
السابق .إذا إستمرت هذه الحالة ،قد يمكن إزالة هذه الوظيفة
من التحديثات القائمة ف ي� المستقبل .تمت إالشارة إىل الوظائف
ال� تنتقل لتحقيق التوازن باللون أ
ت
الزرق.
ي

الوظائف الدارية أ
ال ثك� طلباً:
إ
تتطلب عادة شهادة
البكالوريوس ،شهادة جامعية أو
درجة مهنية من الدرجة أ
الوىل

مدراء تجارة التجزئة والجملة
مدراء المطاعم وخدمة الطعام
المالي�ن
ين
التأم� ،مدراء العقارات والوسطاء
ي
مدراء مبيعات ش
ال�كة
أ
والستثمارات الخرى
الئتمانية إ
والتحادات إ
مدراء المصارف إ
مدراء ماليون
العمال أ
كبار المدراء ،الخدمات المالية والتصاالت و أ
الخرى
إ
مدراء أنظمة الكمبيوتر والمعلومات
مدراء تشغيل وصيانة المنشآت
العالنات والتسويق والعالقات العامة
مدراء إ
كبار المدراء ،البناء والنقل و إالنتاج وخدمات الماء والكهرباء
كبار المدراء ،التجارة والبث الذاعي والخدمات أ
الخرى يغ� المصنفة بجهات أخرى
إ
مدراء الموارد ش
الب�ية
مدراء بناء وترميم المنازل
والصالحية
الجتماعية والمجتمعية إ
مدراء الخدمات إ
مدراء النقل
مدراء خدمة السكن
الداريون – تعليم مرحلة ما بعد الثانوية والتعليم ن
المه�
إ
ي
ت
ال�امج والخدمات ال�فيهية والرياضية وبرامج وخدمات اللياقة البدنية
مدراء ب
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رمز المهنة
()NOC

الوظائف
المتاحة
لغاية 2027
2,700
2,700
2,400
2,300
2,200
1,600
1,600
1,600
1,500
1,400
1,300

معدل متوسط
أ
الجور
2016
$30.50
N/A
$31.28
$27.50
N/A
$33.88
$33.65
$21.15
$31.73
$40.50
N/A

4152
4163
1121
4153
5121
4165
4161
4012
2151
2147
4151

الدارة
موظفو إ

19,800

$23.00

1221

الداريون
المساعدون إ

15,000

$22.00

1241

المحل
الجتماعية والمجتمع
موظفو الخدمة إ
ي
فنيو المحاسبة ومسؤولو الحسابات

11,400

$19.11

4212

10,100

$20.00

1311

مربيو ومساعدو مرحلة الطفولة المبكرة

9,100

$16.00

4214

فنيو خدمات السيارات وميكانيكيو الشاحنات والحافالت وفنيو التصليح الميكانيكيون

6,700

$27.28

7321

وكالء وبائعو العقارات

6,600

*$44,753

6232

مزينو الشعر والحالقون
ت
ال�امج ومدرسو برامج ال�فيه والرياضة واللياقة البدنية
قادة ب

5,000

$13.85

6341

4,700

$20.00

5254

إداريو العقارات

4,500

$23.00

1224

تقنيو شبكات الكمبيوتر
ين
رجال ش
المكلف�)
ال�طة (بإستثناء

3,800

$32.69

2281

3,700

$37.50

4311

3,300

$24.24

2242

3,000

$25.96

2282

2,900

$18.45

6211

2,700

$21.54

6231

2,600

$24.86

1222

2,400

$32.09

7302

الداريون القانونيون
المساعدون إ
الط�ان
ومدربو
ومهندسو
الطيارون
ي
وسطاء تسوية ي ن
التأم� وفاحصو طلبات التعويض

2,200

$24.00

1242

2,100

$48.08

2271

1,500

$34.63

1312

الطفاء
رجال إ

1,500

$36.00

4312

المهنة
الجتماعيون
الموظفون إ
أ
موظفو تطوير العمال وباحثو وإستشاريو التسويق
موظفو الموارد ش
الب�ية المهنيون
مستشارو أ
ف
الرسة والزواج والعاملون ي� مجاالت ذات صلة
المؤلفون والك ّتاب
باحثو ومستشاو وموظفو برامج السياسة الصحية
باحثو ومستشارو وموظفو سياسة العلوم الطبيعية والتطبيقية
مساعدو أ
البحاث والتدريس ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية
المهندسون المعماريون
ال�مجيات)
(بإستثناء
مهندسو الكمبيوتر
مهندس ومصممي ب
ي
أ
الخصائيون النفسيون

وظائف ث
أك� طلباً:
تتطلب عادة دبلوم أو
ن
مه�
شهادة أو تدريب ي

ال ت
لك�ونية (المعدات ن ز
الم�لية والتجارية)
تقنيو الخدمات إ
المستخدم�ن
فنيو دعم
ي

ش
م�فو مبيعات التجزئة
وكالء ووسطاء ي ن
التأم�

المساعدون التنفيذيون
ش
والم�فون وطاقم تشغيل المعدات الثقيلة
المقاولون

رمز المهنة
()NOC
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الوظائف
المتاحة
لغاية 2027
27,000
12,200
11,100
9,400
7,200
6,400
4,300

معدل متوسط
أ
الجور
2016
$12.00
$21.00
$16.00
$10.85
$17.00
$20.50
$10.85

6421
1411
1414
6513
4412
1431
4411

التاكس والليموزين
سائقو
ي

2,500

$16.50

7513

المهنة

العمل
2027

معدل متوسط
أ
الجور
2016
*$207,881
*$232,402
$42.45
$37.02
$39.17
$39.17
$23.05
$49.45

رمز المهنة
()NOC

المهنة

الوظائف أ
ال ثك� طلباً:
تتطلب عادة شهادة
المرحلة الثانوية و/أو
ن
مه� متخصص
تدريب ي

مهن القطاع الصحي أ
ال ثك� طلباً:
مهن القطاع الصحي ذات
الولية أ
أ
العىل كما حددتها وزارة
ف
الصحة ي� بريتش كولومبيا

مندوبو مبيعات التجزئة
موظفو دعم أ
العمال المكتبية العامة
الستعالمات
موظفو إ
أ
ف
ش
العاملون ي� خدمة الغذية والم�وبات
عمال الدعم ن ز
الم� يل ومدبرو المنازل والوظائف ذات الصلة
موظفو الحسابات والوظائف ذات الصلة
مقدمو رعاية الطفل ن ز
الم�لية

الطباء الممارسون وأطباء أ
أ
الرسة
أ
الطباء النفسيون
النفس المسجالت
الممرضات المسجالت وممرضات الطب
ي
تقنيو أ
الشعة الطبية
أخصائيو العالج الطبيعي
المعالجون الوظيفيون
ف
مساعدو الممرضات والممرضون المشاركون ي� خدمة المريض
الرواء
إختصاصيو إ

6,758
**839
52,540
702
3,415
1,982
32,353
**58

رمز المهنة
()NOC

3112
–
3012
3216
3142
3143
3413
–

معدل أ
الجور :للمهن المشارة إليها بالرمز “*” ،تم ذكر أ
الجرة السنوية لعدم توفر معدل أجرة الساعة.
بيانات أ
الرسة أ
العام� وأطباء أ
الجور للمهن الصحية :مصدر بيانات أ
ين
ين
ين
للممارس�
الجرة
والطباء
إجمال الدخل قبل تسديد تكاليف المكتب
النفسي� هو وزارة الصحة ف ي� بريتش كولومبيا ،وهي تمثل
ي
الخرى هي جمعية أرباب أ
الجرة للمهن الطبية أ
الخرى؛ مصدر بيانات أ
والتكاليف أ
العمال الصحية ف ي� بريتش كولومبيا.
مهن� أ
ف
ين
ت
النفسي�
الطباء
تش� إىل تقديرات العمل لعام .2016
وأخصائ� إ
الرواء (المشارة إليها بالرمز “**””) ي
بيانات توظيف المهن الصحية :تقديرات العمل ي� ي
يي
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إيجاد المساعدة – الحصول
عىل الدعم

بينما تقوم بالتواصل مع إبنك الشاب وتتعلم المزيد عن
التخطيط ن
المه� وتحدياته ،سوف تدرك برسعة بأنك ال
ي
تستطيع القيام بكل ما يلزم لوحدك .من المهم جداً أن
تحصل عىل الدعم الالزم لك ،كما يحتاج إليه إبنك الشاب.
ت
يأ� الدعم بصيغ متعدد؛ حيث يكون بعض الناس معك
ي
ويقدمون لك الدعم ت
لف�ة طويلة؛ بينما يساعدك البعض ف ي�
مواقف معينة .فكّر ف� أ
الشخاص الذين يمكنك اللجوء إليهم
ي
أ
لطلب المساعدة .تذكّر ف ي� مشاركة الشخاص الذين يلعبون
ين
ين
المدرس�،
المدرب�،
دوراً رئيسياً ف ي� حياة إبنك الشاب ،مثل
القرباء آ
الصدقاء ،أو أ
أ
الخرين .يمكنك إيضاً إيجاد أشخاص
يمكنهم تقديم المساعدة ف ي� مراكز الوظيفة والمهنة ف ي�
مجتمعك المحل .يسمى أ
الشخاص الذين يمكنهم تقديم
ي
المساعدة بالحلفاء.
الحلفاء المحتملون:
• أ
الصدقاء
• أ
الرسة
•المدرسون
المحل وموظفو الشباب
•موظفو مراكز المجتمع
ي
•مستشارو المهنة والشباب
•زمالء العمل
كيف يمكن لحليفك تقديم المساعدة؟
•فهم إهتمامات ونقاط قوة إبنك الشاب وكيف يمكنكما معاً
إستكشافها
•معرفة المزيد عن المهن والفرص
•معرفة المزيد عن الفرص التعليمية والتدريبية المالئمة
•مناقشة أ
الفكار فيما يتعلق بكيفية تسديد رسوم التعليم
•التحدث مع إبنك الشاب عن القضايا أو التحديات أ
الخرى
ت
ال� تواجههم
ي

معرفة حقيقة مهنة ما

إستكشاف ملفات المهنة

هناك بعض المصادر الرائعة مثل الملفات الشخصية للمهنة
للجابة عن أسئلتك المتعلقة بالوظائف ،كيف يمكن الدخول
إ
إىل هذه الوظائف ،ماذا يمكنك الحصول عليه وفيما إذا كان
أ
الكث� من
حقل العمل ف ي� إزدهار .إ
للجابة عن هذه السئلة و ي
يغ�ها ،يمكن لولدك الشاب مطالعة الملفات الشخصية للمهنة
وأفالم الفيديو من خالل زيارة  .WorkBC.ca/careersتعطيك
ت
ال� مدتها أربعة إىل خمسة دقائق صورة دقيقة
أفالم الفيديو ي
ف
عن ما يكون عليه الحال عند العمل ي� هذه المهنة.
من خالل إستخدام شبكات معارفك لتعريف إبنك الشاب
عىل أشخاص يعملون ف ي� مهن تقع ضمن نطاق إهتمامهم
فإنها ستكون طريقة عظيمة ف ي� معرفة ما يدور فيها.
ال� يمكن طرحها عىل أ
أ
ت
الشخاص الذين
فيما ي
يل فبعض السئلة ي
يعملون ي� وظائف تقع ضمن إهتماماتهم:
•كيف قمت بإختيار هذه المهنة؟
•أي نوع من التدريب كنت بحاجة إليه لدخول هذه المهنة؟
توص بها؟
وهل هناك مدرسة ي
ش
�ء يعجبك ف ي� هذه الوظيفة؟
•ما هو أفضل ي
ش
�ء يعجبك ف ي� هذه الوظيفة؟
•ما هو أقل ي
•ما هي أ
ت
النشطة
ال� تقوم بأدائها ف ي� وظيفتك؟ كيف
اليومية ي
يكون اليوم
المثال ف ي� وظيفتك؟
ي
ف
•ما هي أفضل المهارات أو الخصائص للنجاح ي� هذه
الوظيفة؟
أ
•ما هو معدل راتب الشخاص الذين يعملون ف ي� مجال
عملك؟
•ما مدى نجاح الفرص الوظيفية؟
ت
ال� قد تكون
•هل تعرف وظائف أخرى متعلقة بوظيفتك و ي
موضع إهتمام يل؟

ن
ف� الصحة الحيوانية ،صانع القوارب ،صانع الخمر ،مصمم
أي
ت
ن
الهليكوب� ،صحفي ،قابلة،
ف� الجيولوجيا ،طيار
الزياء ،ي
معالج التنفس ،مأمور الجرار ومطور المواقع إال ت
لك�ونية .هذه
فقط بعض من مجموعة واسعة من المهن ف ي� بريتش كولومبيا
ت
ال� يمكن أن يتعلم إبنك الشاب المزيد عنها.
و ي
ت
يتم تعريف الملف ن
ال� تحدد ما
المه� عىل أنها التفاصيل ي
ي
لك تتأهل
يدخل ف ي� أداء العمل وكيف يمكنك
ي
تحض� نفسك ي
لها .قم بتشجيع إبنك الشاب عىل إستكشاف ملفات المهنة
ال� تم ذكرها �ف
ت
ت
ي
عىل شبكة إالن�نت لمعرفة أ المزيد عن المهن ي
أعاله والمئات من المهن الخرى.
س لـ  500مهنة .ستجد تفاصيل
إستكشف ملفات وورك ب ي� ي
عنها بدءاً من واجبات الوظيفة ومروراً بالرواتب والتعليم
وآفاقها المستقبلية وذلك بزيارة.WorkBC.ca/careers :
ال� تعرض ث
ت
أك� من
بادر بمشاهدة أفالم
فيديو رحلة المهنة ي
ف
 100وظيفة تم تصويرها ي� مختلف أنحاء بريتش كولومبيا
وذلك بزيارة.WorkBC.ca/careertrek :
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ما هي المهارات ت
ال� يبحث عنها أرباب العمل؟
ي

لتحض� الشباب لمواجهة التحديات والفرص الماثلة أمامهم .عندما يفهم الشباب إحتياجات
ئيس
ي
أرباب العمل فهم المصدر الر ي
ت
أرباب العمل ي� إتخاذ قرارات تتعلق بالتعليم ،المهن ،مهارات التطوير وإس�اتيجيات النجاح.
قد ال يكون أ
المر مفاجأة معرفة أن أرباب العمل يجدون صعوبة ف ي� ي ن
تعي� أشخاص لديهم مهارات تناسب الوظائف المتوفرة لديهم.
أ
ف
ت
ال� يبحثون عنها.
وهذا المر يعطي فرصة هامة للشباب اليوم ليكونوا ي� الطليعة وجاهزين لمنح أرباب العمل المهارات ي
شارك إبنك قائمة أعىل  10كفاءات وفق توقعات المنتدى إالقتصادي العالمي ،الشكل رقم .3
الشكل رقم  :3قائمة أعىل  10كفاءات ف ي� عام  2015والمتوقعة لعام 2020
قائمة أعىل  10كفاءات لعام 2015
قائمة أعىل  10كفاءات لعام 2020
1.1حل المشاكل المعقدة
1.1حل المشاكل المعقدة
آ
2.2التنسيق مع الخرين
التفك� الحرج
 2.2ي
أ
3.3إدارة الفراد
 3.3إالبداعية
4.4إدارة أ
التفك� الحرج
الفراد
 4.4ي
5.5التنسيق مع آ
5.5التفاوض
الخرين
6.6السيطرة النوعية
6.6الذكاء العاطفي
7.7توجيه الخدمة
7.7الحكمة وإتخاذ القرارات
8.8الحكمة وإتخاذ القرارات
8.8توجيه الخدمة
 9.9إالستماع الجيد
9.9التفاوض
 1010إالبداعية
1010المرونة إالدراكية
ن
الثا� 2016
المصدر :تقرير مستقبل الوظائف ،المنتدى إالقتصادي العالمي ،يناير/كانون ي

ما الذي يقوله أرباب العمل؟
إحدى إالستنتاجات الرئيسية ف ي� مسح واسع عىل مستوى بريتش كولومبيا أنه بينما يبحث أرباب العمل عن مهارات معينة ،يضع
معظمهم قراراتهم عىل كيفية قيام الشباب بتقديم أنفسهم وطريقة ترصفهم.
ت
ال� يراها ف ي� الشباب وهي :المهارات الحياتية ،المهارات الفنية وحل
قام أرباب العمل بتحديد ثالثة ثغرات لمهارات التوظيف ف ي
المشاكل .رغم ذلك ،أكد أرباب العمل عىل أنهم راغبون ي� دعم الشباب لتنمية المهارات المطلوبة والخاصة بمهنة أو وظيفة للنجاح
إذا كان لديهم موقف وآفاق ت ز
وإل�ام صحيح.
WorkBC Parents’ Guide | A Career Development Resource for Parents to Support Youth [Arabic] | 16

عندما تم الطلب من أرباب العمل تقديم المشورة ألولياء
أ
المور والشباب ،قاموا بتقديم النصائح التالية:
•ركّز عىل تنمية المهارات أ
الساسية المطلوبة للعمل والتعليم
والحياة .المهارات التسعة أ
الساسية هي:
 قراءة النص إستخدام الوثيقة الحساب الكتابة التواصل الشفوي العمل مع آالخرين
 التعليم المستمرالتفك�
 مهاراتي
 إستخدام الكمبيوترتساعد هذه المهارات أ
الساسية عىل قيام الناس ف ي� تعلم
ت
ال� يحتاجونها للنجاح .يمكنك
المهارات الخاصة بالوظيفة و ي
مساعدة إبنك الشاب عىل إستكشاف مهاراتهم ومعرفة
ت
ال� يمتلكونها .يمكنك أن تستكشف معهم
المهارات ي
ف
ت
ال� يرغبون ي� تطويرها .لمزيد من المعلومات عن
المهارات أ ي
المهارات الساسية التسعة ،بادر بزيارةwww.canada. :
ca/en/employment-social-development/programs/
.essential-skills/tools/what-aresential-skills.html

الكث� من أرباب العمل بأن
الح َرف .شعر ي
•إلق نظرة عىل ِ
العمل ف ي� المهن الحرفية لم يكن معروفاً أو ال ينتبه إليه
أولياء أ
المور والمدرسون والشباب .بادر بمشاهدة أفالم
الفيديو عن المهارات أ
الساسية ف ي� المهن الحرفية وذلك
بزيارة.skillscanada.bc.ca/resources/essential-skills :
ف
ف
ف
و� العمل
•كن متعلماً فنشيطاً ي� المدرسة ي
و� الوظيفة ي
و� الحياة .العديد من المهارات والعالقات
التطوعي ي
ت
ال� تحتاجها للنجاح يتم تنميتها خارج المدرسة.
والروابط ي
•كن عىل معرفة أ
بالمور ولتكن معلوماتك حديثة عندما
يتعلق أ
المر بما يدور حول العالم ألنها تؤثر ف ي� الفرص
ت
ال� تقوم بها فيما يتعلق بتعليمهم ومهنتهم.
والخيارات ي

إيجا� .يتخذ معظم
•لتكن لديك نظرة مستقبلية وموقف ب ي
أرباب العمل قراراتهم المتعلقة بالتوظيف عىل طريقة
ين
المرشح� بتقديم أنفسهم وإذا كان
الترصف ،كيفية قيام
بإمكانهم العمل معهم.
يسمع مستشارو المهنة عادة من أرباب العمل عىل أنهم
راغبون ف� دعم أ
الفراد عىل تعلم تنمية المهارات المطلوبة
ي
الخاصة بمهنة .ولكنهم ال يستطيعون تعليم أ
الشياء
و
ف
التالية :الترصف ،الشخصية والرغبة ي� التعلم .وهم يبحثون
ين
موظف� قادرين عىل مواجهة التحديات ويمكن
بالتحديد عن
اليق�.ن
تحمل عدم ي

وظائف ف ي� المهن الحرفية

م�ايد من أ
الشخاص ف� أخذ برامج أ
يقوم عدد ت ز
السس ف ي� كلية
ي
أو مؤسسة تأهيلية أخرى كمرحلة أولية نحو الحصول عىل
وظيفة ف ي� المهن الحرفية أو الصناعية.
يمكن إيجاد معلومات عن وظائف وتدريب المهن الحرفية ف ي�
الروابط التالية:
• WorkBC.ca/trades
ف
•	 وظائف ي� المهن الحرفيةyouth.itabc.ca/careers :
•	 برامج المهن للشباب التابع لهيئة التأهيل الصناعي (:)ITA
youth.itabc.ca/programs

مراجعة رسيعة

بادر بمطالعة تفاصيل ومعلومات عن ث
أك� من  100برنامج
ت
ال� يتم تقديمها ف ي�
يتعلق بخيارات المهن الحرفية والصناعة ي
بريتش كولومبيا وذلك من خالل زيارة.itabc.ca/youth :

حقيقة رسيعة

ف� عام  ،2016شارك ث
أك� من  45ألف شخص ف ي� برامج
ي
المه� والمهن الحرفية أ
التدريب ن
الخرى ف ي� بريتش كولومبيا.
ي

(المصدر :هيئة التأهيل الصناعي)

يشمل قطاع المهن الحرفية عىل مجموعة واسعة من المهن
ومنها :تقنيو خدمة المركبات آ
اللية ،الطهاة ،الكهربائيون،
مزينو الشعر والحالقون ،مشغلو المكائن الثقيلة ،صانعو
أ
القفال ،الصباغون وعمال الديكور ،عمال الصفائح المعدنية،
حفارو آبار المياه وآخرون.
يمكن إيجاد المهن الحرفية ف ي� مجموعة واسعة من القطاعات
الصناعية ،وبضمنها التصنيع ،السياحة والضيافة ،البناء،
الفضاء الجوي ،صناعة السيارات والمهن البحرية.
ف
كب�ة ي� ي ن
تمك�
تكون لدى المهن الحرفية أو الصناعية أهمية ي
إبنك الشاب عىل أداء نسبة  %80من تدريبهم عند أداء
الوظيفة والحصول عىل راتب وهم يقومون بتنمية مهاراتهم.
ف� بريتش كولومبيا ،هناك حالياً ث
أك� من  100برنامج تدريب
ي
ف
ن
مه� وصناعي يقدمون فرص وظيفية .ي� الواقع ،قد يكون
ي
إبنك الشاب قادراً عىل البدء ف� تدريبهم ت
ح� قبل إالنتهاء من
ي
ين
الدراسة الثانوية .من خالل برامج الشباب
العامل� ف ي� المهن
ف
ن
الحرفية (والذي كان يُعرف سابقاً بالتدريب
المه� ي� المدرسة
ي
الثانوية) وبرامج الشباب الذين يتدربون عىل المهن الحرفية
(والذي كان يُعرف سابقاً بـ  ،)ACE ITيستطيع الشباب بدء
التدريب قبل التخرج والحصول عىل وحدات دراسية لمرحلة
الدراسة الثانوية وما بعد الدراسة الثانوية ف ي� نفس الوقت
الذي يحصلون فيه عىل التدريب.
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أ
تحديد الهداف،
وضع خطة
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بينما يخطط إبنك الشاب ويحدد أهدافه ،يجب عليكما أن ال
التغي� دائم ،التعليم مستمر،
تنىس رساالت “هاي فايف”:
ي
ركّز عىل الرحلة ،إتبع قلبك ،إستفد من حلفائك/كن حليفاً.
سوف يحدد الشباب أهدافهم ولكن تال� ي ز
ك� عىل الرحلة يشمل
ال� حدثت آ
عىل النتباه إىل أ
الشياء ت
الن .ستقدم بعض هذه
إ
ي
أ
ف
الحداث فرص ثمينة .قد يساعدك
التفك� ي� “التخطيط
ي
بإستخدام قلم الرصاص”.

ماذا نقصد بالملف ن
المه�؟
ي

الملف ن
المه� هو المكان الذي تحتفظ فيه بالمعلومات
ي
أ
بالنجازات والمكاسب ،سجل العمل ،الهداف
المتعلقة إ
ن
ورسائل ت ز
مهم� يمكنهم التحدث عن
ال�كية من أشخاص ي
مهارات ومكتسبات إبنك الشاب .يمكن للشباب أيضاً أن
أ
ت
ت
ال� تهمهم
ال� قاموا بها عن المهن ي
يحتفظوا فيه بالبحاث ي
وكذلك بعض المصادر المفضلة لديهم.
ن
مه� سوف لن يساعدهم فقط ف ي�
إن البدء بعمل ملف ي
ف
التخطيط ن
المه� ،بل سيساعدهم أيضاً ي� عملية تمويل
ي
تعليمهم .تتطلب معظم الزماالت الدراسية والمنح المالية
الكث� من المعلومات ت
ال� يحتفظون بها ف� ملفهم ن
المه�
ي
ي
ي
ي
وسيساعد هذا عىل سهولة تقديم الطلب آ
للالف من الزماالت
ت
ال� قد يتأهلون لها.
والمنح الدراسية ي
ماذا يمكن وضعه ف� الملف ن
المه�
أ ي
ي
ف
يستطيع أولياء
المور ف ي� مساعدة أبنائهم الشباب ي� عمل
ن
مه� .يمكن أن يتضمن هذا الملف عىل دليل يؤكد “من
ملف ي
هم” و “ماذا يمكنهم فعله” ،وكذلك معلومات جمعوها عن
المهن والتعليم والتدريب وعوامل أخرى مثل:
•معلومات عن إالهتمامات والشخصية ونقاط القوة
•سجل العمل والعمل التطوعي
ت
تز
ال� تشهد عىل مهاراتهم
•التوصيات ورسائل ال�كية ي
وإنجازاتهم
ف
• إالنجازات أو الجوائز أو الشهادات التقديرية ي� المدرسة أو
المحل
العمل أو المجتمع
ي

•شهادات المهارات الخاصة بالتدريب أو ورشات العمل
•ملخص بالمهن ذات الهتمام و أ
البحاث المدعومة لها
إ
•التدريب والتعليم ،بضمنها تفاصيل المدارس ،الكليات،
المعاهد ،الجامعات والمؤسسات التدريبية و بال�امج ذات
إالهتمام

•المصادر المفضلة ،بضمنها المواقع إال ت
لك�ونية ومصادر
المعلومات أ
الخرى
الهداف وبعض الخطوات لتحقيق هذه أ
• أ
الهداف

حقيقة رسيعة

إذا قمت بكتابة هدفك ،فستكون إحتمالية تحقيقه ث
أك�
بنسبة !%50

الخطوة  :3إتخذ قراراً – ساعد الشباب ف� تحديد أ
الهداف
ي
عندما تنظر إىل المستقبل ،من ال�ض وري أن تكون لديك خطة.
أ
الهداف تساعد الشباب عىل التخطيط للنجاح.
إصغ إىل ما يريده إبنك الشاب ،عوضاً عن فرض ما تريده
عليهم .إذا قمت بتقديم هدف قوي دون إالستماع إىل ما
يرغبون فيه ،قد يقومون بكبح إهتماماتهم الحقيقية .ويؤدي
ذلك إىل زيادة القلق ويسبب لهم إالرتباك وقد يؤدي إىل

بدايات خاطئة وثمينة .قد يسبب أيضاً ف ي� حدوث نجاح
محدود ف ي� مهنة ال تكون ف ي� الحقيقة موضع إهتمامهم.

ساعد إبنك الشاب عىل تقسيم الخطوات للوصول إىل المكان
ت
ال� تسبب
الذي يرغبون فيه .وعادة تكون هذه هي النقطة ي
أك� إرتباك للشباب.
ب

الهداف قص�ة أ
المثلة عن أ
بعض أ
المد
ي
• ف ي� هذا الشهر ،سأقوم بإستكشاف أربعة مهن من موقع.workbc.ca :
ت
•سأتحدث مع ثالثة أشخاص يعملون ف ي� مهنة تقع ضمن نطاق
إهتماما�.
ي
•سأشارك ف ي� العمل التطوعي مع
 .أرغب ف ي� إكتساب المهارات التالية من هذه
.
التجربة:
أ
ف
• ف ي� هذا السبوع ،سأق�ض ي ثالثة ساعات ي� إستكشاف طرق التعليم والتدريب من عىل موقع .educationplannerbc.ca
ب� المدرسة و تال�فيه والعمل و أ
الشياء أ
•سأعمل هذه أ
الربعة لتحقيق توازن ي ن
.
الرسة:
ف
ف
اس.
•سأحاول الحصول عىل درجة +ب ي� الرياضيات ي� هذا الفصل الدر ي
ت
عم� أن
لك أتعلم
•سأسجل إسمي للمشاركة ف ي� الدورة الدراسية
ي
وسأطلب من ي
تساعد� عىل ممارسة هذه المهارات مرة واحدة ف� أ
ن
السبوع.
ي
ي
ساعد ابنك الشاب عىل وضع أهداف واقعية لتجنب البدء لتحقيق أهداف عديدة ف ي� الوقت الواحد .ألن ذلك سيؤدي إىل عدم
بالحباط أو خيبة أمل.
شعورهم إ
تذكّر :يستحق الشخص الحصول عىل هدية عن كل هدف يقوم بتحقيقه!
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التخطيط لخطواتك

من المهارات المهمة هو تعلم التخطيط تنازلياً من الهدف.
كب� إىل
إلن ذلك سيساعدهم عىل تجزئة ما يبدو وكأنه جهد ي
صغ�ة يسهل إنجازها .إجعلهم يسألوا أنفسهم عدة
خطوات ي
أسئلة من بينها:
ف
•هل ن
يمكن� اليوم تحقيق
أهدا�؟
ي
ي
•إذا كان الجواب كال ،ماذا ن
يمكن� عمله أوالً؟
ي
ش
عل أن أقوم به أوالً؟
•هل هناك ي
�ء آخر يجب ي ّ
التفك� بشكل تنازل ي ن
لح�
قم بتشجيعهم ف ي� المحافظة عىل
ي
ي
آ
ت
ال� يمكنهم البدء بها الن .يمكن وضع
تحديد المهمات ي
كب�ة من الورق .بإستخدام “ملصقات
الخطة عىل نسخة ي
تدوين المالحظات” ،يمكنهم بسهولة إعادة ترتيب الخطوات
وهم يعملون عىل خطتهم.
مثال:
•هل يمكنك اليوم بدء الدراسة ف� برنامج ن
ف� البيئة؟ كال،
ي
ي
يتوجب أن يتم قبولك ف ي� بال�نامج.
•هل يمكن قبول طلبك اليوم؟ كال ،يجب عليك أوال ً تقديم
الطلب.
•هل يمكنك تقديم الطلب اليوم؟ كال ،تحتاج أوال ً إىل جمع
كافة المستندات ال�ض ورية وتعبئة إستمارة الطلب.
•هل يمكنك تعبئة إستمارة الطلب اليوم؟ كال ،تحتاج إىل
ت
ال� تريد تقديم طلب لها.
إختيار بال�نامج (أو بال�امج) ي
بالضافة
عادة ،سينتج عن هذه الخطة فروع عديدة .مثال :إ
إىل تقديم الطلب ،يحتاج إبنك الشاب عىل أ
الغلب إىل ترتيب
التمويل ويعرف أين سيسكن .لكل موضوع فرعي ،يمكنهم
التخطيط بشكل تنازل ي ن
لح� تحديد مهمة يمكنهم البدء منها.
ي
شجعهم عىل إعطاء جوائز لهم عند إجتياز كل نقطة مهمة
ّ
أ
عىل طول الطريق ،لن هذا سيساعدهم عىل أن يبقوا
ح� عندما تصبح المهمات ث
متحفزين ت
أك� صعوبة.
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مواجهة التحديات وحل
المشاكل
أ

ت
ال� يجب
إجعل إبنك الشاب يلقي نظرة عىل قائمة الشياء ي
عليهم القيام بها للوصول إىل أهدافهم .عىل أغلب الظن،
أ
ت
ال�
سيواجهون تحديات عىل طول ف الطريق .ما هي الشياء ي
ت
ال� قد تعيقهم ي� تحقيق أهدافهم؟ قد يكون
يفكرون بها و ي
من المفيد أن يسألوا :كيف فعلت عندما كنت أحاول تحقيق
ف
فرص� �ف
أهدا� ف� ض
الما�؟ ماذا يتوجب عل عمله لك تزداد ت
ي
ي ي
ي ي
ي
يّ
عل عمله لمواجهة التحديات؟
النجاح؟ ماذا يجب ي
ف
إذا كان هناك إحتمال ي� عدم قيامهم بتنفيذ خططهم،
إجعلهم يفكروا ف ي� السبب الذي أدى إىل حدوث ذلك .مثال،
يز
التحف� أو
هل حدث ذلك نتيجة عدم وجود الثقة أو
ف
ت
المهارات؟ ساعدهم ف ي�
ال� يمكنهم
ي
التفك� ي� الخطوات ي
أ
إتباعها لمعالجة هذه المور .وذكّرهم بموارد الدعم وقدراتهم
ت
ال� يمكن أن تساعدهم عىل مواجهة هذه التحديات.
ي
من المهم أن تذكّر الشباب بأننا نتعلم من الكبوات
والتحديات وأنه طبيعي أن نرتكب أخطاءاً .يمكن أن تعطيه
مثاال ً عن وقت إرتكبت فيه خطأ وتعلمت منه أو وجدت فرصة
أخرى نتيجة لذلك.

إستكشاف المسارات
التعليمية

الخطوة  :4إجعلها حقيقة
– وضع الخطة موضع التنفيذ

حالما يحدد إبنك الشاب الهدف ن
المه� ،يمكنك مساعدته ف ي�
ي
يحتاج إليه .فكّر أيضاً �ف
إستكشاف التعليم والتدريب الذي
ي
ت
ال� يمكنك تقديم الدعم لهم للوصول إىل أهدافهم.
الطرق ي
قد يتضمن ذلك المساعدة المالية ،التشجيع لتخطي العوائق
وإق�اح أسماء أ
الحقيقية أو المتصورة ت
الشخاص الذين يمكنه
التحدث معهم.

المسارات التعليمية

بعد إالنتهاء من المرحلة الثانوية ،يختار معظم الشباب إحدى
نقاط إالنطالق التالية لمتابعة تعليمهم:
•تعليم ما بعد الثانوية أو برامج تدريبية ف ي� الكليات أو
المعاهد أو الجامعات
ف
حر�
•تدريب ي
الخ�ة
•إيجاد عمل والتعلم من خالل ب
•عمل تطوعي
•أخذ ت
إس�احة لمدة سنة للعمل أو للسفر أو فقط لمعرفة ما
سيقومون به ف ي� المرحلة المقبلة

دليل وورك � س ألولياء أ
المور | دليل التنمية المهنية ألولياء أ
المور لدعم الشباب
بي ي

| 21

حقيقة رسيعة

يظهر التحليل الذي قامت به دائرة إالحصاء ف ي� بريتش
كولومبيا ( )BC Statsف ي� عام  2014بأن خريجي برامج مرحلة
ما بعد الثانوية يحصلون عىل دخل أعىل ف ي� حياتهم العملية
من الدخل الذي كانوا سيحصلون عليه بحصولهم عىل شهادة
الدبلوم من المدرسة الثانوية.
ف
النتائج ت
ال� حصلت عليها دائرة إالحصاء ي� بريتش كولومبيا
ي
ف
يل:
المال إال ي
حول الدخل ي
ضا� عىل مدار الحياة كان كما ي
•شهادات التأهيل التجارية أو الختم أ
ن
الوط� – 524
الحمر
ي
ألف دوالر
أ
•الشهادات الجامعية (جميعها بإستثناء الطب ،طب السنان
والطب البيطري) –  827ألف دوالر
•الشهادات الجامعية ف� آ
الداب والعلوم –  577ألف دوالر
ي
•الشهادات الجامعية ف� الهندسة والتجارة والصحة – أك�ث
ي
من مليون دوالر
أ
•شهادات أو دبلوم المهن الحرفية (مثال :برنامج السس) –
 266ألف دوالر
ت
ن
•الشهادة أو الدبلوم – ت�اوح يب�  178ألف و  370ألف
دوالر للشهادة أو الدبلوم الذي يكون دون شهادة
البكالوريوس
ث
الماجست� – أك� من مليون دوالر
•شهادة
ي
•الطب وطب أ
السنان والطب البيطري – ث
أك� من  2مليون
دوالر
ت
ال� تكون حقيقة موضع إهتمام ولدك
عند تحديد المهنة ي
الشاب ،فإن الحصول عىل التعليم أو التدريب المالئم له
سيدر عليه أ
بالرباح ف ي� المستقبل.

مراجعة رسيعة

يساعد موقع  EducationPlannerBCف ي� إعطاء الفرصة
ف
ت
ال� يتم تقديمها ف ي� مؤسسات
للطالب ي� مقارنة بال� فامج ي
مرحلة ما بعد الثانوية ي� بريتش كولومبيا والتخطيط
ت
ال� يمر بها الطالب ف ي� رحلتهم .بادر
للخطوات المختلفة ي
بزيارة.educationplannerbc.ca :

الكا� للتفك� ف� كل واحدة منها ،طرح أ
أخذ الوقت ف
السئلة
ي
ي
ي
تعت� أموراً مهمة لمساعدة الشباب ف ي� إتخاذ
وعمل خطة ب
القرار الصائب .رغم أن لكل مسار منافعه الخاصة ،فمن
المتوقع أنه ف� ت
الف�ة ي ن
ب�  2017و 2027ستتطلب  %78من
ي
الوظائف المستقبلية المتاحة بعض تعليم وتدريب ما بعد
المرحلة الثانوية (راجع الشكل رقم .)4
الشكل رقم  :4الوظائف المتاحة حسب متطلبات
التعليم ،بريتش كولومبيا 2017 ،إىل 2027
37,800 / %4
أقل من المدرسة الثانوية

330,700 / %36
اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ،اﻟﺸﻬﺎدة
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ أو اﻟﺸﻬﺎدة
اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻷوﱃ و/أو ﺧﱪة
ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ

161,200 / %18
اﻟﺸﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
و/أو ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ
ﺧﺎص

917,000

وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﰲ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ
إﱃ 2027

387,300 / %42
اﻟﺪﺑﻠﻮم أو اﻟﺸﻬﺎدة أو
اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ

إختيار الدورات الدراسية ف ي�
الثانوية
المدرسة
ف

إختيار الدورات الدراسية ي� المدرسة الثانوية قد يؤثر عىل
لك يتم القبول ف ي� برنامج جامعي،
خياراتهم بعد التخرج .ي
أ
تتطلب معظم الجامعات عىل القل:
نجل�ية  12أو اللغة إال ي ز
•اللغة إال ي ز
نجل�ية  12السكان
أ
ال ي ن
صلي� (وليست مادة التواصل )12
•أسس الرياضيات أو التفاضل والتكامل  ،11و
•اللغة 11
إضافة إىل هذا ،قد تكون هناك متطلبات قبول خاصة
ت
ماد� الكيمياء  11وعلوم
ب
لل�نامج .مثال :يتطلب التمريض ي
الحياة .12
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لدى برامج الشهادة والدبلوم المقدمة ف ي� الكليات والمعاهد
والجامعات متطلبات قبول مختلفة وذلك حسب بال�نامج
ف
والمؤسسة .لدى برامج التدريب ن
الحر� أيضاً متطلبات
المه� و ي
ي
قبول .يمكنك مطالعة متطلبات القبول بل�امج عديدة من
خالل زيارة  .educationplannerbc.caإستخدم فقرة
“ ”Searchأي “البحث” إليجاد بال�نامج الذي يعجبك ،ثم
أنقر عىل رابط بال�نامج ي ن
المع� ف ي� المؤسسة .عند فتح صفحة
بال�نامج ،يمكنك مشاهدة فقرة “ ”Admissions Infoأي
“معلومات القبول” ف ي� الجهة اليرسى.
يتوجب عىل ولدك الشاب أن يعمل مع تال� ي ن
بوي� أو
ين
المهني� لرسم  80وحدة دراسية مطلوبة للتخرج
المستشارين
ولتلبية أية متطلبات أخرى للقبول.
لك تبقى الخيارات مفتوحة أمامهم ،يجب عليهم متابعة
ي
معاي�
مجاالت تعليمية مختلفة والعمل بجد للحصول عىل ي
عالية .سيساعد التخطيط الفعال ولدك الشاب ف ي� المحافظة
عىل حماسهم وآمالهم للمستقبل.
إذا كان تعليم وتدريب ما بعد المرحلة الثانوية شيئاً يرغب
ف
الكا�
ف ي� أن يسعى إليه ولدك
الشاب ،ففإن أخذ الوقت ي
أ
للتخطيط له سيدر عليه بالرباح ي� المستقبل .هناك مسارات
عديدة مختلفة للحصول عىل شهادة ف ي� حقل ي ن
مع� .يسمح
موقع  educationplannerbc.caللطالب ف ي� مقارنة بال�امج
ومتطلبات القبول ونتائج الطالب ،ويظهر دليل النقل ف ي�
بريتش كولومبيا ( )bctransferguide.caكيف يتم نقل
الدورات المدرسية و بال�امج داخل بريتش كولومبيا.
حالما يقوم ولدك الشاب بمطالعة هذه المصادر ،قم
بتشجيعه عىل التحدث مع المستشار أ
الكاديمي ف ي� المدرسة
أو ف ي� المؤسسة التعليمية لمرحلة ما بعد الثانوية .يساعد
المستشارون أ
الكاديميون ولدك الشاب عىل تحديد أفضل
مسار له ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية .لدى بريتش كولومبيا
نظام تعليمي يعت� أ
الفضل مرونة من ي ن
ب� أنظمة مرحلة ما
ب
ف
بعد الثانوية ف ي� كندا .يسمح نظام النقل ي� بريتش كولومبيا
للطالب ببدء دراستهم ف ي� مدرسة قريبة من نز
م�لهم ونقل
الوحدات الدراسية ت
ال� حصلوا عليها إىل مؤسسة أخرى
ي
لمرحلة ما بعد الثانوية .حقيقة ،التخطيط أمر ض�وري لضمان
أنه يمكن نقل هذه الوحدات الدراسية.

تمويل التعليم

يعت� التعليم إستثماراً ستحصد نتائجه ولكن يجب عليك
ب
التخطيط له لك ن
تج� ثمار هذا إالستثمار .تشمل التكاليف
ي
ي
يل:
عىل ما ي
ت
تتغ� من مؤسسة إىل أخرى ومن
ال� ي
•الرسوم الدراسية ي
برنامج إىل آخر
•رسوم الطالب و ت
ال� يتم فرضها لدعم خدمات الطالب
ي
•الكتب والمستلزمات
•تكاليف المعيشة
مهما كان طريق التعليم الذي يختاره ولدك الشاب ،من
كث�ة بعد
ال�ض وري بمكان وجود خطة لتجنب تراكم ديون ي
إنتهائهم من الدراسة .النقطة الهامة ف ي� تمويل تعليم ولدك
الشاب هي ف� البدء بالتفك� بها آ
لك تكون مستعداً لها.
الن
ي
ي
ي
التفك� ف ي�
و
الشاب
ولدك
مع
التحدث
ضمان
يجب عليك
ي
أ
أ
يعت�
طرق متعددة يتم فيها تمويل تعليمهم لن هذا المر ب
م�وعاً ت
ش
مش�كاً بينكما.
التمويل الحكومي
لدى الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة برامج المساعدة
المالية لمساعدة الطالب ف ي� تسديد تكاليف تعليمهم ف ي�
مرحلة ما بعد الثانوية .حيث تقدم الحكومتان القروض
والهبات والمنح والزماالت الدراسية لمساعدتهم ف ي� تسديد
تكاليف الدراسة مثل الرسوم الدراسية والكتب وتكاليف
ف
إضا� للطالب وال
المعيشة .توجد هذه بال�امج لتقديم مبلغ ي
ت
توف�ها عن طريق العمل
ال� يتم ي
ب
تعت� بديالً عن المبالغ أ ي
أ
التوف�ية والرصدة الخرى والمصادر المقدمة من
والحسابات
ي
أ
الرسة والدخل.
برنامج مساعدة الطالب ف ي� بريتش كولومبيا StudentAid BC
 StudentAid BCهو إسم برنامج تقدمه مقاطعة بريتش
ين
المؤهل� عىل تسديد
كولومبيا لمساعدة سكان بريتش كولومبيا
تكاليف تعليم ما بعد المرحلة الثانوية .قد تتضمن مكافأة
أ
ت
ال� ال يتوجب إعادة
المساعدة المالية عىل مزيج من الموال ي
تسديدها (الهبات ،المنح ،الزماالت الدراسية) وأموال يتوجب
إعادتها (القروض).

يقدم بال�نامج عدداً من المكافآت لـ:
•الطالب الذي يدرسون ف� برامج تؤدي بهم إىل وظائف ث
يك�
ي
الطلب عليها
•للطالب من ذوي إالعاقات الدائمة
•الطالب الذين لديهم أطفال تحت إعالتهم
•الطالب من ذوي الدخل المحدود وأبناء العائالت
المتوسطة الدخل
مثالً ،تدريب المهارات الحرفية تؤهل الطالب للحصول عىل
ف
إضا�  .بادر بزيارة WorkBC.ca/apprenticefunding
منح وتمويل ي
و  itabc.caللحصول عىل مزيد من التفاصل.
أما خريجو بعض بال�امج الصحية الذين يعملون ف ي�
المجتمعات المحلية النائية المحرومة بعد التخرج قد يكونوا
ئ
ين
كل من إعادة تسديد
مؤهل� للحصول عىل إعفاء ي
جز� أو ي
ت
ال� حصلوا عليها من المقاطعة.
القروض ي
ن
التعاو�
دخل الوظيفة والتعليم
ي
ن
المعيل� الذين هم دون سن الـ
يتوقع من أولياء أمور الطلبة
ي
ف
 22ويعيشون ف ي� نز
م�لهم أن يساهموا ي� تسديد تكاليف تعليم
أبنائهم الشباب وذلك حسب حجم أ
الرسة ودخلها .يعمل
ئ
الطالب أيضاً ف ي�
جز� و/أو يشاركون ف ي� التعليم
وظائف بدوام ي
ف
ن
التعاو� للمساعدة ي� تسديد تكاليف تعليمهم .سيستغرق
ي
بعض الطالب تف�ة تزيد عن أربعة سنوات للحصول عىل
شهادة ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية ،من أجل تحقيق توازن يب�ن
الواجبات المدرسية والحاجة إىل العمل.
إعفاء تسديد الرسوم الدراسية للشباب الذين كانوا
ف ي� السابق تحت الرعاية
ف
يمكن للشباب الذين كانوا ي� السابق تحت رعاية الحكومة
عندما كانت تت�اوح أعمارهم ي ن
ب�  19و 26سنة إالستفادة
من برنامج إعفاء تسديد الرسوم الدراسية إالقليمي .وهذا
بال�نامج متوفر ف ي� جميع المؤسسات العامة الـ  25لمرحلة
ما بعد الثانوية لتغطية الرسوم الدراسية والرسوم إاللزامية
ين
المطلوبة للشباب
لك ينجحوا ف ي� دراستهم .ويسمح
المؤهل� ي
ف
هذا إالعفاء للمؤسسة التعليمية ي� قبولهم لدخول بال�نامج
اس دون إستحصال الرسوم الدراسية .إطلع عىل
الدر ي

مصادر تمويل يمكن للطالب أن يفكر فيها

حكومة بريتش كولومبيا – مكافآت المساعدة المالية المقدمة
ت
ال� ليست هناك حاجة إىل
من برنامج  StudentAid BCو ي
إعادة تسديدها (المنح والهبات والزماالت) وكذلك القروض
ت
ال� يجب إعادة تسديدها
ي
حكومة كندا – قروض كندا للطالب ،المنح ،الهبات،
توف�ية للتعليم
الزماالت وحوافز ي
ين
للمستهلك� ألغراض
المؤسسات المالية – قروض عادية
الدراسة ،السحب عىل المكشوف وقروض أخرى؛ البعض منها
تقدم زماالت دراسية
أرباب العمل – زماالت وهبات يقدمها بعض أرباب العمل
ألطفال العمال
التعاو� – خ�ة عمل مدفوعة أ
ن
الجر
تف�ات عمل التعليم
ب
ي
تت�اوح مدتها ي ن
ب�  4و  8أشهر
ئ
جز� ودوام كامل ف ي� فصل الصيف
العمل – وظائف بدوام ي

ف ي“� نهاية اليوم ،كان والدي متواجداً دائماً
ومن خالل روح الفكاهة وتقديم قصة
جديدة والسماح لك ف ي� إرتكاب أخطاء
ستس� عىل ما يرام إذا
ومعرفة أن الحياة ي
كانت لديك الرؤية الصائبة وتتعلم من
أخطائك”.
فينس ويكس – الرسول السادس
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حقيقة رسيعة

الحال لرسوم الدراسة ف ي� السنة الواحدة 5,635
يبلغ المعدل ي
دوالر .تبلغ تكاليف طالب مرحلة ما بعد الثانوية (وفق متوسط
مستوى المعيشة) عند السكن بعيداً عن نز
الم�ل حو يال 18,800
دوالر سنوياً (أو  1,564دوالر شهرياً) وتشمل عىل المسكن
والمأكل والمواصالت.
(المصادر :بيانات وزارة التعليم المتقدم ،2015 ،وكراس
السياسة بل�نامج  SABCلسنة  ،2017/2018الفصل ،14
الجدول  :3مخصصات السكن للطالب)

ف

التالwww2.gov.bc.ca/gov/content/ :
المزيد ي� الرابط ي
education-training/post-secondary-education/pay.for-school/provincial-tuition-waiver-program

الزماالت والهبات والمنح الدراسية
هناك آ
الالف من الزماالت والهبات والمنح الدراسية ف ي� كافة
أنحاء كندا .يمكنك الحصول عىل معلومات عن كيفية تقديم
طلب للحصول عىل هذه المكافآت الوطنية و إالقليمية ف ي�
بريتش كولومبيا ف� فقرات موارد التخطيط ن
المه� ف ي� الصفحة
ي
ي
 .26تتوفر أيضاً ف ي� معظم مؤسسات مرحلة ما بعد الثانوية
ت
ال� ليست هناك حاجة إىل إعادة
قوائم بهذه الزماالت ي
تسديدها.

مراجعة رسيعة

تعتمد الزماالت الدراسية المقدمة عادة عىل الجدارة
والستحقاق ويتم إعطاؤها حسب النتائج أ
الكاديمية أو
إ
أ
إالنجازات الخرى.
تت�اوح هذه الزماالت من بضعة مئات إىل آالف الدوالرات.
ال يتم إالستفادة من ي ن
مالي� الدوالرات كل عام ألن الناس ال
يقدمون طلبات للحصول عليها.
.
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خطة المدخرات الدراسية المسجلة
إكتشف فوائد البدء المبكر ف ي� عمل خطة المدخرات الدراسية
المسجلة ( .)RESPعندما تفتح حساباً لخطة المدخرات
الدراسية المسجلة ،يمكنك أيضاً إالستفادة من المساهمات
إالضافية من خالل منحة المدخرات الدراسية ف ي� كندا وسندات
التعليم الكندية .لالطالع عىل المزيد يمكنك زيارة:
www.canada.ca/en/employment-socialdevelopment/services/student-financial-aid/
 .education-savings.htmlيمكن أن يساعدك أحد

ين
ين
المخطط�
المالي� ف ي� عملية التخطيط.

لل�امج التعليمية والتدريبية لمرحلة ما بعد
تشجع حكومة مقاطعة بريتش كولومبيا العائالت عىل بدء التخطيط و إالدخار المبكر ب
أ
ن
المؤهل� من خالل منحة
الثانوية ألطفالهم .تساعد حكومة بريتش كولومبيا من خالل إعطاء منحة تقدر بـ  1,200دوالر للطفال
ي
ف
ف
التالwww2.gov.bc.ca/gov/content/ :
مدخرات الدراسة والتدريب ي� بريتش كولومبيا .تتوفر المزيد من المعلومات ي� الرابط ي
.education-training/k-12/support/bc-training-and-education-savings-grant

الموقع� ي ن
ين
المال ف ي�
التالي� educationplannerbc.ca :و .studentaidbc.ca
يمكنك إيجاد معلومات مفيدة عن التخطيط ي
نصائح مرحلة ما بعد الثانوية ألولياء أ
المور
تقدم العديد من مؤسسات مرحلة ما بعد الثانوية ندوات توجيهية ألولياء أ
المور تم تصميمها لمساعدتك ف ي� دعم ولدك
للتخطيط لمرحلة ما بعد الثانوية ،مرحلة تقديم الطلب والنجاح المستمر.
أ
لك يتمكن من إتخاذ الخطوات ال�ض ورية للنجاح .إسأل ولدك الشاب عن
كول المر تقديم الدعم وتشجيع طفلك ي
تقع عليك ي
ت
ال� يمكنك تقديمها ،حسب إحتياجاته وقدراته.
ماذا يريدهّ ،
وقدم له المساعدة ي
أ
ال تتواصل مؤسسات مرحلة ما بعد الثانوية عادة بشكل ش
لك يدبر أموره بنفسه
مبا� مع أولياء المور .حاول دعم ولدك الشاب ي
أ
أ
ت
يل قائمة
ف ي� بيئة
بالمق�حات الساسية
مرحلة ما بعد الثانوية .لنها فرصة عظيمة لهم نحو إالنتقال إىل إالستقالل التام .فيما ي
ألولياء أ
المور:
قم
الفكار و أ
قم بمناقشة أ
السئلة عن خيارات بال�نامج.
قم بتشجيعهم أثناء مرحلة تقديم الطلب.
قم بمناقشة خطط تمويل تعليمهم.
الفكار وطرح أ
قم بمناقشة أ
السئلة قبل موعد المشورة.
قم بمناقشة التسجيل وإختيار الدورات الدراسية.
قم بتقديم المشورة حول كيفية التواصل مع مدرس أو أستاذ
فيما يتعلق بقضية معينة.
ف
قم بتشجيعهم عىل أداء واجباتهم ي� الدورة الدراسية.
ف
ت
ال� يكتبونها.
قم بتشجيعهم وإعطاء رأيك ي� المقاالت ي
قم بمناقشة إنجازاتهم.

ال تقم
ال تقم بالبحث المطلوب منهم لمعرفة خيارات بال�نامج.
ال تقم بتعبئة إستمارات الطلب نيابة عنهم.
بتحض� ي ز
م�انيتهم أو تعبئة إستمارة تقديم طلب
ال تقم
ي
التمويل.
ال تقم بحضور موعد المشورة.
ال تقم بالتسجيل نيابة عنهم.
أ
بالتصال ش
مبا�ة بالمدرس أو الستاذ.
ال تقم إ

ن
التعاو� خياراً عظيماً
قد يكون التعليم
ي

التعاو� بإندماج العمل أ
ن
يقوم التعليم
الكاديمي للطالب مع
ي
أ
خ�ة العمل المرتبطة بالتعليم والمدفوعة الجر .يتم تقديم
ب
ف
ن
التعليم
التعاو� ي� معظم مؤسسات مرحلة ما بعد الثانوية
ي
ف
ف ي� بريتش كولومبيا وهي متوفرة ي� مجاالت عديدة.
يل:
تتضمن الفوائد عىل ما ي
أ
خ�ة عملية مدفوعة الجر وذات صلة
•الحصول عىل ب
بالتعليم.
•تطبيق التعليم
المدرس ف ي� مكان العمل.
ي
•تنمية مهارات عملية ف ي� مكان العمل وتعلم تسويق
المهارات ألرباب العمل.
•بناء شبكة قيمة من العالقات والمراجع من أ
الشخاص
ّ
ين
المهني� ف ي� حقل العمل.
•زيادة فرص الحصول عىل وظيفة جيدة بعد التخرج.
•إكتساب المال للمساعدة ف ي� تسديد تكاليف الدراسة.

ف
ف
لتذك�هم بأداء
ال تقم ي� إالتصال بهم عدة مرات ي� اليوم ي
واجباتهم.
ال تقم بكتابة جزء من مقاالتهم.
ال تقم بالذهاب إىل شبكة إال تن�نت أو الحرم الجامعي لمحاولة
الحصول لهم عىل عالماتهم.
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موارد
التخطيط
المه�ن
ي

هناك العديد من الموارد والمطبوعات والمواقع إال ت
لك�ونية
ال� يمكنها مساعدتك ومساعدة ولدك الشاب �ف
ت
ي
العظيمة ي
هذه الرحلة.
يعت� مكاناً جيداً لبدء بحثك
تذكّر أن موقع  WorkBC.caب
وللتصال بالمعلومات والدعم الذي تحتاجه .مثالً ،يمكنك
إ
مشاهدة أفالم رحلة المهنة من عىل موقع ،WorkBC.ca
والحصول عىل معلومات سوق العمل ،إستكشاف ملفات 500
مهنة ،وعمل إختبار لمساعدتك ف ي� تحديد خياراتك المهنية
بناءاً عىل إختياراتك المفضلة.

موارد بريتش كولومبيا

موارد التخطيط ن
المه� والتعليمي ف ي� بريتش كولومبيا
ي
WorkBC.ca

س ( )WorkBCنقطة إالتصال الحكومي إالقليمي
ب
يعت� وورك ب ي� ف ي
�
العمل
لعالم
ئيس منه :هو
ر
ال
الهدف
كولومبيا.
بريتش
ي
ي
مساعدة جميع سكان بريتش كولومبيا للتنقل بنجاح ف ي� سوق
العمل ف ي� بريتش كولومبيا.

WorkBC.ca/blueprintbuilder

ئ
البنا� هو أداة تخطيط المهنة بع� شبكة إال تن�نت
المخطط ي
ويقوم بعرض مصادر المهنة والتعليم والبحث عن الوظيفة.
WorkBC.ca/careercompass

تساعد بوصلة المهنة ( )Career Compassالشباب من خالل
عرض إختبارات تفاعلية ،تقديم معلومات إقليمية وملفات
ت
ال� يمكن البحث من
مهنية عن طريق الرسومات البيانية ي
خاللها.
WorkBC.ca/careertrek

تعرض أفالم رحلة المهنة ( )Career Trekسلسلة متنوعة
أ
ف
و� مختلف أنحاء
من المهن والشخاص الذين يعملون فيها ي
مثال وإسمع
بريتش كولومبيا .بادر بمشاهدة يوم عمل ي
نصائحهم.
WorkBC.ca/parents

س مصادر لمساعدة الشباب ف ي� التهيئة
يقدم وورك ب ي� ي
للنتقال من المدرسة إىل عالم العمل.
إ
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WorkBC.ca/jobs

س القوية للبحث عن وظيفة هي قاعدة بيانات
أداة وورك ب ي� ي
شاملة إلعالنات الوظائف الشاغرة.

WorkBC.ca/Youth

تعرف عىل إستكشاف المهن ،التعليم ،التدريب ،التمويل
ّ
وكيفية بدء عمل وقصص نجاح للشباب.
www2.gov.bc.ca/gov/content/educationtraining/k-12/support/graduation/getting-credit-tograduate/career-and-skills-training

ت ن
يحتوي
لل�امج المهنية والتطبيقية التابعة
و� ب
الموقع إاللك� ي
لوزارة تال�بية ف ي� بريتش كولومبيا عىل معلومات عن متطلبات
التخرج ،بال�امج الخاصة ف ي� المهن الحرفية ،مصادر معلومات
المال المتوفر وروابط
المهنة ،خيارات ب
الخ�ة العملية ،الدعم ف ي
إيجاد المهن ال�ت
عديدة لموارد أخرى لمساعدة الطالب �
ي
تقع ضمن إهتماماتهم وتقدم الدعم ي ألولياء أ
المور ف ي� دورهم
ن
مه�.
كحليف ومدرب ي
www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/
kindergarten-to-grade-12/support/grad_planner.pdf

يساعد مخطط التخرج التابع لوزارة تال�بية الطالب عىل فهم
الخيارات المتوفرة لهم ي ن
لح� تخرجهم .يحتوي المخطط عىل
الفصول الدراسية المطلوبة ،إالختبارات ،الزماالت الدراسية،
وبرامج المهنة لطالب المرحلة الثانوية الذين يخططون
لمستقبل قوي.

www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/
post-secondary-education/find-a-program-orinstitution/find-an-institution

ت ن
و� لوزارة التعليم المتقدم ف ي� بريتش
يقدم الموقع إاللك� ي
كولومبيا معلومات عن مؤسسات ما بعد المرحلة الثانوية
العامة منها والخاصة ،وكذلك معلومات عن كيفية إتخاذ قرار
أ
ت
ال� يستطيع ولدك الشاب طرحها عند
مدروس والسئلة ي
إالستفسار عن مؤسسة معينة.
educationplannerbc.ca

يقدم المخطط التعليمي ف ي� بريتش كولومبيا
( )EducationPlannerBCمعلومات عن بال�امج الجامعية
والتكاليف ومتطلبات القبول ف ي� مؤسسات مرحلة ما بعد

الثانوية ف ي� بريتش كولومبيا .يقدم المخطط التعليمي مجموعة
متنوعة من أ
الدوات إلعطاء الفرصة للطالب ف ي� إالستكشاف
ف
لل�نامج الذي يختاره ي� مرحلة ما
والتخطيط وتقديم الطلب ب
بعد الثانوية .المخطط التعليمي ف ي� بريتش كولومبيا هو نقطة
البداية المثالية ألي شخص يحاول دخول النظام التعليمي
لمرحلة ما بعد الثانوية ف ي� بريتش كولومبيا.
applybc.ca/

 ApplyBCهي خدمة مركزية لتقديم إستمارات الطلب بع�
شبكة إال تن�نت وهو مفتوح ألي شخص يرغب ف ي� الدخول إىل
مؤسسة تابعة لمرحلة ما بعد الثانوية ف ي� بريتش كولومبيا.
bctransferguide.ca

يقدم دليل النقل ف ي� بريتش كولومبيا معلومات عن كيفية
نقل الفصول الدراسية و بال�امج داخل بريتش كولومبيا .لدى
يعت� من ث
أك�
بريتش
كولومبيا نظام مرحلة ما آبعد الثانوية ب
أ
الالف من الطالب بنقل
النظمة مرونة ف ي� كندا ،ويقوم
الوحدات الدراسية ذات العالقة كل سنة بينما هم يعملون
نحو الحصول عىل شهادة جامعية .يستطيع الطالب إستخدام
دليل النقل ف ي� بريتش كولومبيا لمطالعة إتفاقيات النقل،
وتحديد إال ت
س�اتيجيات والنصائح عن كيفية نقلها بنجاح من
مؤسسة إىل أخرى.

حقيقة رسيعة

ف
ت
ال�:
من المتوقع حدوث أرسع نسب النمو ي� الصناعات ي
•تقدم خدماتها بناءاً عىل نمو وشيخوخة السكان ف ي� بريتش
كولومبيا
•تخلق أو تطبق تكنولوجيا جديدة.
الدول عىل البضائع
تل� إحتياجات توسع الطلب
ي
• بي
والخدمات والسياحة.
تشمل أ
المثلة عىل قطاع الرعاية الصحية ،التكنولوجيا ،البناء،
السياحة والضيافة ،تال�فيه ،العقارات ،والنقل والتخزين ف ي�
المستودعات.
(المصدر :مكتب معلومات سوق العمل ف ي� بريتش كولومبيا)

“إذا كنت تستمتع بما تقوم به ،سوف لن
تعمل أبداً ليوم آخر ف ي� حياتك”.
كونفوشيوس

co-op.bc.ca

ن
بادر بزيارة جمعية التعليم
التعاو� ف ي� بريتش كولومبيا/
ي
اليوكون للحصول عىل مزيد من المعلومات والبحث عن قائمة
بال�امج التعاونية المتوفرة ف ي� المؤسسات العامة لمرحلة ما بعد
الثانوية ف ي� بريتش كولومبيا .يستطيع الطالب أيضاً إالتصال
ش
مبا�ة بمؤسستهم التعليمية ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية
للحصول عىل تفاصيل كاملة عن بال�نامج.
studentaidbc.ca

يقدم برنامج  StudentAidBCأمواال ً ال يتم ت
إس�دادها
(الهبات ،المنح الدراسية والزماالت الدراسية) ِوم َنح يتم إعادة
تسديدها (القروض) لمساعدة الطالب الذين ال يملكون
الموارد المالية لدخول تعليم مرحلة ما بعد الثانوية .يحتوي
الموقع عىل معلومات عن خيارات التمويل المتوفرة ،وكذلك
المعلومات عن تقديم طلب الحصول عىل قروض الطالب
والمحافظة عليها وإعادة تسديدها.
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ikbbc.ca

لطالب السكان أ
ال ي ن
صلي� وأولياء أمورهم

س للزماالت الدراسية بإدارة
تقوم جمعية إرفينج ك .باربر ب ي� ي
جميع الزماالت الدراسية والمنح للطالب الذين ينتقلون
من مؤسسة إىل أخرى ،وللطالب الذين يرغبون ف ي� الدراسة
ف ي� الخارج كجزء من تجربتهم ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية،
وللطالب من السكان أ
ال ي ن
صلي�.

aboriginallearning.ca

موارد ومعلومات سوق العمل ف ي� بريتش كولومبيا

www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/
post-secondary-education/aboriginal-educationtraining

WorkBC.ca/labourmarket

س معلومات سوق العمل عن
يعرض موقع وورك ب ي� ي
ت
ال� عليها طلب،
صناعات ومناطق
بريتش كولومبيا ،الوظائف ي
ش
كث�ة.
أخرى
أشياء
و
ام
و
أع
ة
لع�
العمل
آفاق سوق
ي
ين
الحرفي� المهرة

itabc.ca

شت�ف هيئة التأهيل الصناعي ( )ITAعىل نظام التدريب
المه� ف� بريتش كولومبيا ،والمساعدة �ف
الصناعي والتدريب ن
ي ي
ي
توف� قوة من أ
اليدي العاملة الماهرة للصناعة وفرص التنمية
ي
لك� ن
المهنية لسكان بريتش كولومبيا .يقدم هذا الموقع إال ت
و�
ي
أدوات وموارد ومعلومات متنوعة عن جميع النواحي المتعلقة
بالتدريب ن
المه� والمهن الحرفية والتعليم والمساعدة المالية.
ي
WorkBC.ca/trades

تزداد الحاجة إىل أصحاب المهن الحرفية ف ي� بريتش كولومبيا
ت
وتأ� معها فرص وظيفية ثمينة وبأجر جيد .قم باالطالع عىل
ي
ف
المزيد من الخيارات المتنوعة المتوفرة ي� المهن الحرفية.
tradestrainingbc.ca/

يوفر تدريب المهن الحرفية ف ي� بريتش كولومبيا (Trades
 )Training BCمعلومات عن تدريب المهن الحرفية ف ي�
المؤسسات العامة لمرحلة ما بعد الثانوية ،وبضمنها معلومات
ف
برامج التدريب
الحر� ،محرك البحث عن مقاعد التدريب
ي
ف
الحر� ،ومعلومات عن المساعدة المالية.
ي
WorkBC.ca/Employment-Services/ApprenticeshipTraining-Supports.aspx

تقدم روابط تعليم السكان أ
ال ي ن
صلي� معلومات عن إختيار
وتسديد تكاليف تعليم مرحلة ما بعد الثانوية ،وكذلك
معلومات عن الخدمات المتوفرة ف ي� الحرم الجامعي ورعاية
أ
الطفال والسكن.

معلومات مقدمة من وزارة التعليم المتقدم والمهارات
والتدريب عن بال�امج والخدمات المتوفرة للطالب من السكان
أ
ال ي ن
صلي�.

WorkBC.ca/Indigenous

يقدم دليل المهنة ف� بريتش كولومبيا للسكان أ
ال ي ن
صلي�
ي
التخطيط ن
المه� ،الوظيفة ،الخدمات التدريبية
معلومات عن
ي
أ
الباحث� عن عمل �ف
ن
ن
صلي�
ي
والموارد المتوفرة للسكان ال ي
ي
بريتش كولومبيا.

fnesc.ca/careerjourneys

تم تصميم برنامج رحالت المهنة والقدوة ف ي� مجال المهنة
للسكان أ
ال ي ن
صلي� من قبل اللجنة القيادية لتعليم السكان
صلي� وجمعية مدارس السكان أ
أ
ال ي ن
ال ي ن
صلي� .يظهر ف ي� بال�نامج
أ
أشخاص من السكان ال ي ن
يعت�ون قدوة ونموذجاً
صلي� الذين ب
يحتذى بهم ف ي� ميادين مهنية عديدة ،ويهدف إىل شن� الوعي
ب� شباب السكان أ
ال ي ن
ين
صلي� وأفراد عائالتهم عن الفرص
المهنية ،وعرض أمثلة عن كيفية إيجاد مسارات التعليم
والتدريب لهذه المهن.
fnha.ca/what-we-do/health-human-resources/
health-careers-guidebook

تم تصميم دليل المهن الصحية (Health Career
أ
ن
لتوف�
صلي�
 )Guidebookمن قبل هيئة صحة السكان ال أ ي
ي
معلومات عن المهن الصحية لطالب السكان ال ي ن
صلي�.

ين
مؤهل� للحصول
قد يكون العمال الحرفيون وأرباب عملهم
المال ف ي� بريتش كولومبيا .إطلع عىل المزيد عن
عىل الدعم ي
المال المتوفر.
الدعم ي
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الموارد الوطنية

برامج وخدمات الشباب التابعة للحكومة الفدرالية
canada.ca/en/services/youth.html

معلومات للشباب
neads.ca

معلومات للشباب من ذوي إالعاقة

moneyandyouth.cfee.org

الموازنة والتخطيط

tgmag.ca/aorg/printmaterials_e.php

الرسول السادس ،دليل المهنة للشباب وموارد أخرى يمكن
ف
ت ن
و�
إيجادها ي� هذا الموقع إاللك� ي
وال�امج
المهن والموارد ب

canada.ca/en/employment-social-development

ت ن
و� تابع للحكومة الفدرالية يُمكنك الوصول من
موقع إلك� ي
خالله إىل بال�امج إالقليمية
careersintrades.ca

معلومات عن المهن الحرفية

ccdf.ca

وكالة وطنية تحتوي عىل العديد من الموارد والكتب ومصادر
الدعم
البحث عن وظيفة

jobbank.gc.ca

يستطيع الطالب والشباب البحث من خالل ت
فل�ات خاصة

careerowl.ca

ت ن
و� كندي يمكن البحث من خالله عن الوظيفة
موقع إلك� ي
careerbuilder.ca

ت ن
و� كندي يمكن البحث من خالله عن الوظيفة
موقع إلك� ي

التعليم والتدريب والتمويل

canada.ca/en/employment-social-development/
programs/essential-skills.html

يمكنك من خالل الرابط إيجاد أفكار حول كيفية العمل مع
الشباب لتنمية المهارات ف� كل واحدة من المهارات أ
الساسية
ي
التسعة .يمكنك أيضاً ربطها مع ما يفعله الشباب ف ي� المدرسة
لتنمية المهارات المرتبطة بمهن معينة قد تكون موضع
ف
ت ن
و� عن
إهتمامهم .أيمكنك إيجاد المزيد ي� الموقع إاللك� ي
المهارات الساسية.
schoolfinder.com

البحث عن المدارس ف ي� كندا
red-seal.ca

معلومات عن التدريب والحصول عىل تال�خيص ف ي� المهن
الحرفية

scholarshipscanada.com

معلومات يمكن البحث من خاللها عن الزماالت الدراسية

canada.ca/en/employment-social-development/
services/student-financial-aid.html

معلومات عن المساعدة المالية لطالب مرحلة ما بعد الثانوية

canada.ca/en/employment-social-development/
services/student-financial-aid/education-savings

معلومات عن الهبات والسندات المقدمة لخطط المدخرات
الدراسية المسجلة
ين
للمتطوع�
موارد ومعلومات

volunteer.ca

ين
للمتطوع� وروابط لمصادر محلية
معلومات
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المصطلحات الرئيسية
والتعاريف

التعليم أ
للكبار/تحس� أ
ين
ساس
ال
الداء للكبار
ي
يشمل التعليم أ
ساس للكبار ( )ABEعىل دورات دراسية ف ي�
ال
ي
معرفة القراءة والكتابة ،الحساب ،المهارات أ
ين
وتحس�
الكاديمية
الداء أ
أ
ت
ال� تساعد الكبار عىل
الكاديمي وبرامج
ي
تحض� المهنة و ي
إكتساب المهارات والمعرفة من أجل الوصول إىل التعليم
إال ف
ضا� والتدريب والوظيفة .ال تساهم دورات  ABEالدراسية
ي
ف ي� كفاءة مرحلة ما بعد الثانوية .يسمى برنامج  ABEف ي� بعض
تحس� أ
أ
الحيان برنامج ي ن
الداء للكبار.
المستشار أ
الكاديمي
المستشار أ
الكاديمي هو شخص يتواجد ف ي� قسم خدمات
الطالب ف� مرحلة ما بعد الثانوية للجابة عىل أ
السئلة
إ
ي
المتعلقة بالتسجيل و إالنتساب ،إختيار الدورات الدراسية،
أ
أ
ت
ال� تخص بال�امج.
متطلبات التخرج والسئلة الخرى ي
متطلبات القبول
ت
ن
ال� تحددها
متطلبات القبول هي مجموعة من القو يان� ي
ت
ز
لك يل�م
كل مؤسسة من مؤسسات مرحلة ما بعد الثانوية ي
بها الطالب من أجل قبولهم ف ي� المؤسسة التعليمية .تشمل
هذه القو ي ن
ان� عىل الفصول الدراسية المعينة ،عمل الملف
أ
الشخص ،شهادة إالسعافات الولية ،إلخ.
ي
المشورة
تتضمن المشورة تقديم التوصيات بشأن إالختيارات ال�ت
ي
تناسب إحتياجات الشخص عىل أفضل وجه .يقوم هؤالء
المتخصصون بمساعدة أ
الشخاص عىل مراجعة بعض
الخيارات وإتخاذ قرارات مدروسة.

المنارصة
ش
المنارصة هو التفاوض مبا�ة مع المؤسسات أو أرباب العمل
أو الوكاالت نيابة عن أفراد أو مجموعات قد تكون لديهم
معوقات إضافية للوصول إىل الفرص المتوفرة .مثالً ،قد يقوم
مستشار الوظيفة بالمنارصة نيابة عن شخص ضعيف السمع
لدى صاحب العمل للتفاوض بشأن إستعمال سماعة أذن
مصممة خصيصاً إلستخدامها ف ي� العمل.
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الحليف
يتم تعريف الحليف عىل أنه “شخص تربطه عالقة بشخص
آخر” ،وفيما يتعلق أ
المر بالمهن ،يقوم بدعم شخص آخر
لتحقيق أهدافه وغاياته.
التلمذة الصناعية
تدري� يقوم بربطه مع التعليم
التلمذة الصناعية هو نظام ب ي
ش
الذي يتم عند أداء الوظيفة تحت إ�اف عامل ماهر مع
قص�ة من التعليم الرسمي داخل الصف .تؤدي
وجود تف�ات ي
التلمذة الصناعية إىل الحصول عىل شهادة ف ي� المهن الحرفية.
التقدير/التقييم
أ
التقدير هو الخطوة الوىل لجمع المعلومات وتحديد
إالحتياجات .يشمل التقدير عىل جمع المعلومات ،تشخيص
المسائل ،وتوضيح المصادر الشخصية والبيئية فيما يتعلق
بهذه القضايا .يساعد التقييم الناس عىل زيادة توعيتهم،
فهم تنمية المهنة ،وبدء العمل ،تحديد أهداف التوازن يب�ن
التداب�.
التعلم و/أو الحياة .وتقوم بوضع أسس إلتخاذ
ي
المنحة الدراسية
المنحة الدراسية هي مكافأة ال يتم إعادة تسديدها ويتم
إعطاؤها إىل الطالب ف ي� مرحلة ما بعد الثانوية وذلك وفق
حاجة مالية يتم تقييمها.
المهنة
ت
ً
ً
تعت� المهنة أسلوبا حياتيا تش�ك فيه أنشطة العمل والتعليم
ب
ت
ت
و ت
تعت� المهن
حياته.
ال
و
ط
الشخص
فيه
ك
يش�
ال�
و
فيه
ال�
ب
ي
فريدة لكل شخص وتكون ديناميكية وتظهر طوال حياة
الشخص .تشمل المهن عىل كيفية قيام الشخص بالتوازن
ب� عملهم المدفوع أ
الجر و ن
ين
المجا� وأدوار الحياة الشخصية.
في
لك
تُستخدم كلمة “المهنة المستقبلية” ي� موقع  WorkBC.caي
تش� أيضاً إىل المهنة أو الوظيفة.
ي
الستشارة المهنية
إ
تش� إالستشارة المهنية إىل مرحلة فردية أو جماعية تركز
ي
ت
الذا� و إالدراك ،وهي تساعد الناس عىل تنمية
عىل الوعي ي
ت
وحيا� ض
عمل
مر� وذو مغزى كأساس لتوجيه التعليم
ي
توجه ي
ي

بالنتقال ،وكذلك ف ي� التحكم
والعمل والقرارات المرتبطة إ
المتغ�ة طوال حياتهم.
بالستجابة إىل بيئات العمل والتعليم
إ
ي
مستشار المهنة
مستشار المهنة هو الشخص الذي يقدم المشورة ف ي�
المجاالت التعليمية والمهنية والشخصية .يقوم مستشار
أ
ف
ت
ذا� أعىل ،تنمية إتجاه
المهنة ي� مساعدة الفراد لتحقيق وعي ي
متعلق بالحياة/العمل ،زيادة فهم فرص التعليم والعمل وأن
يتحكم الشخص بالتعليم والعمل وعمليات إالنتقال.
التنمية المهنية
التنمية المهنية هي مرحلة مستمرة من التحكم بالتعليم
والعمل وعمليات إالنتقال من أجل إتخاذ القرارات والتكيف مع
الظروف و أ
المتغ�ة.
الولويات
ي
ممارس التنمية المهنية
يش� إىل أي جهة
شامل
مصطلح
هو
ممارس التنمية المهنية
ي
ف
ش
تقدم الخدمات
المبا�ة ي� حقل تنمية المهنة.
ال�بوي ن
ت
المه�
ي
يعمل تال�بوي ن
المه� مع الطالب بشكل فردي أو جماعي
ي
ف
ف ي� بيئة تعليمية لمساعدتهم ي� الحصول عىل معرفة تنمية
المهنة والمهارات والتطبيقات .يقوم تال�بوي ن
المه� بمساعدة
ي
ين
المتعلم� الشباب والكبار ف ي� بناء مهنهم المستقبلية من
ت
ال� تمكنهم من تشخيص
خالل إكتساب المعرفة والمهارات ي
التحض� للتعليم والتدريب والعمل
وإختيار والتخطيط و
ي
وأدوار الحياة أ
الخرى.
معلومات المهنة
معلومات المهنة هي معلومات تتعلق بعالم العمل وال�ت
ي
تكون مفيدة ف ي� مرحلة تنمية المهنة (مثالً ،التدريب المتوفر،
طبيعة العمل ،وضعية العمال ف ي� مهن مختلفة).
إختصاص معلومات المهنة
ي
ف
يساعد
إختصاص معلومات المهنة ( )CISالزبائن ي� الوصول
ي
ت
ال� يحتاجها الشخص لمرحلة
إىل المعلومات ذات العالقة و ي
إختصاص معلومات
إتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة .يقوم
ي

المهنة بتشخيص ي ن
وتفس� المعلومات المهنية
وتأم� وإدارة
ي
لزبائنه أو زبائنها ،ويشمل هذا عىل موارد سوق العمل الوطنية
والدولية ،التعليم ،الوظيفة ومصادر البحث عن وظيفة.
مسار المهنة
يش� مسار المهنة إىل سلسلة من أية مجموعة من أدوار العمل
ي
ت
ال� ينتقل من خاللها الشخص سواءاً
أو الوظائف أو المهن ي
حصل ذلك عن قصد أو من قبيل الصدفة.
ت
ال�خيص
تال�خيص هو إصدار وثيقة رسمية تشهد عىل توفر مجموعة
من المهارات والمعرفة والكفاءات ف ي� حاملها وتكون مرتبطة
عادة بتكملة متطلبات التعليم/التدريب.
المدرب
المدرب فيما يتعلق بالتخطيط ن
المه� هو مرشد ،مساعد،
ي
داعم ،مشجع ،ش�يك .ولكنه ليس شخصاً منفذاً أو مديراً.
لك يمكنه
إالرشاد هو ف إجراء يصبح فيه الشخص حليفاً ي
المساعدة ي� إرشاد شخص آخر نحو تحقيق أفكاره الشخصية،
وتجاربه التعليمية ،وأهدافه وقراراته.
الكفاءة
ن
تحس� أداء مهام معينة والتكيف
الكفاءة هي القدرة عىل ي
أ
بسهولة مع أنشطة أنواع عديدة من الوظائف .تتضمن المثلة
يل:
ما ي
• إالجتماعية – أن يكون الشخص قادراً عىل العمل مع الناس
لتحقيق أهدافه
•حل المشاكل المعقدة – أن يكون الشخص قادراً عىل حل
الغ� واضحة ف ي� بيئة معقدة وواقعية
المشاكل الجديدة و ي
•إدارة الموارد – أن يكون الشخص قادراً عىل تخصيص
الموارد بكفاءة
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ن
التعاو�
التعليم
ي
ن
التعاو�
التعليم
يش�
يعت� برنامجاً يجمع
الذي
التعليم
إىل
ي
ب
في
ين
�
العملية
ة
الخ�
ب�
اس للطالب ،والدراسات
ر
الد
الحقل
ب
ي
ي
أ
ت
ال� تربط
الكاديمية .يعكس المصطلح العالقة
التعاونية ي
ت
ال� تسمح للطالب
الطالب مع المدارس و
أرباب العمل و ي
إستبدال تف�ات دراسية ت
بف�ات عمل.
الديموغرافيا
تش� الديموغرافيا إىل الخصائص الشخصية للسكان مثل
ي
السن ،الجنس ،الحالة الزوجية ،حجم أ
الرسة ،التعليم،
الموقع الجغر ف يا� والوظيفة.
التعليم عن بعد
يشمل التعليم عن بعد كل توجيه ال يتضمن لقاء الطالب
والمدرس وجهاً لوجه ويتم تقديمه أساساً بع� شبكة إال تن�نت.
الستشارة الوظيفية
إ
تش� إالستشارة الوظيفية إىل مرحلة حل المشاكل من خالل
ي
معالجة واحدة أو ث
أك� من المجاالت التالية :إتخاذ القرارات
المتعلقة بالمهنة/الوظيفة؛ تقوية المهارات؛ البحث عن عمل؛
والمحافظة عىل الوظيفة.
المستشار الوظيفي
يعمل المستشار الوظيفي بالتعاون مع أ
الفراد لتقييم
إالحتياجات المتعلقة بإتخاذ القرارات ،مهارات البحث عن
عمل ،التدريب والمحافظة عىل الوظيفة من أجل مساعدة
ت
ين
الزبائن ف ي�
الذا� ف ي�
تحس� قدرتهم الوظيفية إ
والكتفاء ي
سوق العمل.

المهارات أ
الساسية
المهارات أ
الساسية هي مهارات تحتاجها ف ي� العمل والتعليم
والحياة ،وهي تقدم البنية الالزمة لتعليم مهارات أخرى
للتغي� .المهارات
وتمكن الناس من تطوير وظائفهم والتكيف
ي
أ
الساسية التسعة هي:
•قراءة النص
•إستخدام الوثيقة
•الحساب
•الكتابة
•التواصل الشفوي
•العمل مع آ
الخرين
•التعليم المستمر
التفك�
•مهارات
ي
•إستخدام الكمبيوتر
التعليم الرسمي
يأخذ التعليم الرسمي صيغة التعليم أو التدريب أو التنمية
ويحدث عادة بشكل منهجي ويتم تقديمه ف ي� مؤسسة تقدم
نوعاً من المؤهالت أو الشهادات ت
المع�فة بها.
العولمة
تش� العولمة إىل ش
�ء يتعلق بمنظور أو تطبيق عالمي .عولمة
ي
ي
ث
التجارة معناه تجارة عالمية أك� حرية وكثافة وتكون بع�
الحدود الوطنية.
الهبات
الهبات هي أموال ال يتم إعادتها ويحصل عليها المستلم من
الحكومة ،أو من مؤسسة تعليم مرحلة ما بعد الثانوية ،أو من
منظمة أخرى ،يتم إعطاؤها عادة حسب الحاجة المالية أو
أ
للشخاص الذين هم بحاجة إىل مساعدة مالية خاصة.
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المستشار التوجيهي
المستشار التوجيهي يتم توظيفه ف ي� الهيئة التعليمية
أو المدرسة إالبتدائية أو الثانوية .يقوم هؤالء بإعطاء
والرشاد للطالب ف ي� القضايا الشخصية والمرتبطة
التوجيه إ
ز
ئيس عىل تعليم ما بعد الثانوية
ترك� ر
بالتعليم .يتم وضع ي
وإختيارات التدريب مع وضع ي ي ز
ترك� ضئيل عىل المسائل
بالنتقال من المدرسة إىل العمل.
المتعلقة إ
التعليم يغ� الرسمي
التعليم يغ� الرسمي هو إكتساب المهارات والمعرفة من خالل
قنوات مثل الدراسة المستقلة ،أنشطة العمل التطوعي ،السفر
وغ�ها .هذا النوع من التعليم ال يتم فيه عادة
والهوايات ي
تقديم نوع من الشهادات كتلك المقدمة من المؤسسات.
الهتمامات
إ
الهتمامات هي أ
الشياء ت
ال� تستمتع ف ي� القيام بها .قد
إ
ي
أ
تشمل هذه عىل :النشطة ،الهوايات ،المواضيع أو
الموضوعات .بعض أ
المثلة عىل ذلك :الرياضة ،الموسيقى،
الفنون ،ومواضيع مثل العلوم أو أ
الزياء.
ترتيبات التدريب الداخلية/الخارجية
خ�ة تعليمية مؤقتة
ترتيبات التدريب الداخلية/الخارجية هي ب
تقدم أثناء أداء الوظيفة وتكون تحت إال ش�اف وتتعلق
بم�وع ي ن
ش
مع� ومن خالله تكون لدى المتدرب أهداف
الخ�ة بأجر أو بدون أجر.
تعليمية محددة .قد تكون هذه ب
الوظيفة
الوظيفة هي عمل بأجر يتطلب أن تكون لدى الشخص معرفة
خ�ة أو تدريب ي ن
مع� ،ويمكن أن يتم أداء
أو مهار
ات أو ب
ف
ف
نز
ش
الوظيفة ي� موقع العمل ،ي� ال�كة ،مكتب داخل الم�ل ،أو
مكان آخر ،ويتضمن ذلك داخل إحدى وسائل النقل .وظيفة
العمل التطوعي هي وظيفة بدون أجر ولكن قد يتضمن ذلك
منح نوع من التعويض عن التكاليف ذات الصلة.
مالزمة العمل
مالزمة العمل هي فعالية إلستكشاف المهنة يقوم الطالب
من خاللها بمالزمة موظف عامل لمعرفة المزيد عن وظيفته
ت
ال� ال تحتاج إىل
أو وظيفتها .يتم ف إندماج هذه الفعالية ي
وحدات دراسية ي� المنهاج التعليمي.

معلومات سوق العمل
تقدم معلومات سوق العمل بيانات عن سوق العمل أو تلك
المرتبطة بأمور مثل بيانات التوظيف ،الرواتب ،المهارات،
المؤهالت ،الوظائف المتاحة وظروف العمل .قد تكون
المعلومات تاريخية أو حالية أو يتم التنبؤ بها ،أو قد تكون
مبنية عىل الوظائف أو الصناعات أو المناطق أو ديموغرافية
القوى العاملة.
مدرب المهارات الحياتية
ف
يساعد مدرب المهارات الحياتية ي� تعزيز المهارات الحياتية
الشخصية واليومية ف ي� التواصل والعالقات ش
الب�ية وحل
الخ�ات التعليمية
المشاكل .يقوم المدرب بتصميم وتسهيل ب
ت
ال� تهدف إىل المحافظة عىل العالقات وتعزيزها ومعالجة
ي
ت
ال� تتعلق بالشخص والعائلة والعمل والمهنة
القضايا ي
والمجتمع ووقت الفراغ.

التعلم مدى الحياة
التعلم مدى الحياة هو تعليم يتحقق مدى الحياة ويمكن
الحصول عليه ف ي� أوقات وأزمان مختلفة من خالل شبكة
متشابكة من أنواع مختلفة من التعليم والتدريب ،الرسمي
وغ� الرسمي ،ويخدمان أ
الهداف الحياتية والعملية كالهما.
ي
الرشاد
إ
إالرشاد هو أن يقدم شخص الدعم لشخص آخر من منظور
وخ�ة ف ي� مجال ويقوم بمشاركتها
تعليمي .لدى المرشد معرفة ب
مع شخص يحصل عىل إالرشاد .مثالً ،قد يقوم مدرس ذو
خ�ة بإرشاد مدرس تحت التدريب أو مدرس مبتدئ.
ب
الوظيفة يغ� النظامية
ئ
جز� ،بموجب عقد أو عمل مؤقت هي أمثلة
عمل بدوام ي
أ
أ
للوظيفة يغ� النظامية .بعض المثلة الخرى هي :العمل عن

بعد من نز
الم�ل ،العمل عن بعد من مكتب فرعي ،عمل من
ئ
نا� ،أعمال حرة “لحسابه الخاص” (عملية بيع البضائع
حقل ي
والخدمات من قبل أشخاص ال يقومون بتوظيف عمال آخرين).
الصنعة
يتم تعريف الصنعة عىل أنها مجموعة من الوظائف أو أنواع
ت
ال� تحتاج إىل مهارات أو مسؤوليات متشابهة .يتم
العمل ي
تصنيف الوظائف بناءاً عىل كمية المهارات والتدريب المطلوب
ألدائها ،وكذلك عىل ي ز
المم�ات الخاصة للوظيفة .من أمثلة
ئ
الصنعة :موظف الرعاية الصحية ،مدرس المدرسة،
الكهربا�،
ي
المحامي.
المعلومات الوظيفية
توضح المعلومات الوظيفية تفاصيل الواجبات ،مستويات
المهارة ،الكفاءات ،الهتمامات ،أ
النشطة البدنية ،الظروف
إ
البيئية ،المتطلبات التعليمية/التدريبية وأرباب العمل .وتقدم
أيضاً بيانات عن الصناعة ،الرواتب ،الوظائف المتاحة وآفاق
سوق العمل.
التدريب من عىل الوظيفة
يش� التدريب من عىل الوظيفة إىل التدريب المستمر للعمال
ي
أثناء العمل .يشمل ذلك عىل التنمية المستمرة للكادر العامل
أ
ف
ش
ساس
�ء بدءاً من التدريب ال ي
ي� العمل وقد يشمل عىل كل ي
ومروراً بالتدريب إالداري .يتم وضع معظم بال�امج التدريبية
ف ي� واحدة من أنواع التدريب العامة :تدريب المهارات الفنية،
تدريب المهارات التنظيمية أو تدريب المهارات أ
الساسية.
الشخصية أو أ
الشخص
السلوب
ي
يز
التحف� ،إالحتياجات،
الصفات الفردية للشخص أو عوامل
الحمالت ،المواقف وطريقة أداء أ
النشطة والنظرة المستقبلية
تكون الشخصية .أسلوبك ف ي� الحياة والتعليم والتنمية
كلها ّ
ت
الشخص.
ال� تشكل أسلوبك
ي
والتجارب هي ي
مرحلة ما بعد الثانوية
هي برامج رسمية لمرحلة ما بعد الثانوية ويتم عادة
ربطها بالكليات ،المعاهد ،الجامعات ومؤسسات التعليم
والتدريب الخاصة.
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القيم

أ
ف
ف
و� مهنتك؛ وهي
القيم هي الشياء المهمة لك ي� حياتك ي
أ
الشياء ت
ال� تشعر بقوة نحوها .أن يأخذ الشخص قيمة
ي
بع� العتبار يعت� أ
الساس ف ي� إتخاذ قرار
الشخصية ي ن إ
ب
يتعلق بالمهن.

تقييم التعليم المسبق والتقدير
تقييم التعليم المسبق والتقدير هو مرحلة منتظمة تشمل
تشخيص الوثائق وتقييم وإقرار المؤهالت (المهارات ،المعرفة)
ت
وغ�
ال� تم تطويرها بع� وسائل عديدة من الدراسة الرسمية ي
و ي
الخ�ة العملية ،التدريب ،الدراسة الحرة،
الرسمية .وتتضمن هذه ب
فعاليات العمل التطوعي ،السفر والهوايات .يمكن إستخدام
تدري� ،تال�خيص
التقدير نحو متطلبات برنامج أكاديمي أو ب ي
الوظيفي أو الدخول إىل سوق العمل.
الختصاص
إ
إالختصاص هو مهنة تتطلب مهارات خاصة أو تدريب متقدم.
الختم أ
الحمر
ن
الوط� وتم تبنيه من قبل
رمز عالمة مسجلة عىل المستوى
ي
برنامج المعاي� العابرة أ
للقاليم والذي يثمن المؤهالت العابرة
ي
أ
ف
يعت� هذا
للقاليم لعامل ماهر ي� مستوى العمال المهرة .ب
جواز سفر يسمح لحامله العمل ف ي� أي مكان ف ي� كندا دون
الحاجة إىل كتابة إختبارات إضافية.
الزماالت الدراسية
الغلب يتم منح الزماالت الدراسية للنجازات أ
عىل أ
الكاديمية
إ
ولكن بعضها قد تتطلب إنجازات ف ي� حقول أخرى مثل القيادة،
المحل ،المساعي الفنية والرياضية.
خدمة المجتمع
ي
القطاع
القطاع هو مصطلح يتم إستخدامه لوصف مجموعة من
الصناعات تنتج بضائع أو خدمات متشابهة .مثال ،ألن
صناعات الحراجة والخشب والورق تكون مرتبطة ببعضها
البعض ،يتم تصنيفها عادة ف ي� مجموعة واحدة تسمى قطاع
“الحراجة وقطع أ
الخشاب وفعاليات الدعم ذات الصلة”.
المهارات
المهارات هي قدراتك عىل أداء المهمات وتكون لديك نتيجة
المعرفة ،التعلم أو الممارسة .راجع تعريف المهارات أ
الساسية
للحصول عىل أمثلة لها.
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قرض الطالب
تقوم الحكومة الفدرالية وحكومة المقاطعة بتقديم قروض
الطالب .لمزيد من المعلومات ،بادر بزيارة.studentaidbc.ca :
إذا كان لديك أشخاص تعيلهم أو كنت من عائلة محدودة
الدخل ،قد يكون جزء من التمويل الذي تحصل عليه عىل
هيئة هبة ال يتوجب عليك إعادة تسديدها.
التوجهات
التوجه هو تغي� طويل أ
المد ف ي� إالتجاه إالجتماعي،
ي
إالقتصادي ،الديموغر ف يا� ،التكنولوجي ،التعليمي أو التنظيمي
ويكون واسع المدى وتم تشخيصه من قبل مصادر عديدة.
تغي� معروفة.
إالتجاهات لديها تاريخ تستند عليها وظروف ي
القيم
هذه هي أ
الشياء المهمة لك ف� حياتك ف
و� مهنتك وهي
ي
ي
أ
ت
ال� تشعر بقوة تجاهها .مثالً ،بعض الناس يثمنون
الشياء ي
أمان الوظيفة وتركيبتها وحصولهم عىل جدول عمل منتظم
بينما يثمن آ
الخرون إالستقاللية ف ي� العمل .أن يأخذ الشخص
بع� العتبار يعت� أ
الساس ف ي� إتخاذ قرار
قيمة الشخصية ي ن إ
ب
يتعلق بالمهن.
العمل
العمل هو مجموعة من الفعاليات والغرض منه الحصول
ال� من خاللها ن
ت
يتم� أن يحصل
عىل مجموعة من ض النتائج ،و ي
ف
الشخص عىل الر�
الشخص ويساهم ي� هدف أسمى.
ي
�ض
العمل يغ� مرتبط بال ورة مع التوظيف بأجر ،ولكن هو
مرتبط بالفعاليات الهدافة والمرضية (مثالً ،العمل التطوعي،
الهوايات) ولذلك سواء كان العمل بأجر أو بدون أجر فإنه
يشكل كتلة بناء أساسية ف ي� تنمية المهنة.

إتصل بنا:
هل تحتاج إىل معلومات عن كيفية إيجاد موارد التخطيط ن
ع� زيارةwbcinfo@gov.bc.ca :
س ب
المه�؟ إتصل بـ وورك ب ي� ي
ي
تم تمويل هذا ش
الم�وع من قبل حكومة كندا وحكومة مقاطعة بريتش كولومبيا.

حقوق الطبع محفوظة  ،2018مقاطعة بريتش كولومبيا.

بعد الحصول عىل موافقة مؤسسة تنمية المهنة الكندية ( ،)Canadian Career Development Foundationتم إقتباس هذا الدليل من دليل تنمية الوظيفة لأولياء الأمور:
مساعدة أولياء الأمور ي ف� إستكشاف دور المدرب والحليف والذي تم تطويره من قبل إالتحاد الكندي للمهنة ( )Canadian Career Consortiumشو�اكة معلومات المهنة
الكندية (.)Canada Career Information Partnership
إتصل بـ  information@ccdf.caأو بادر بزيارة  ccdf.caإذا كانت لديك أية أستفسارات عن دليل مؤسسة تنمية المهنة الكندية
(.)Canadian Career Development Foundation
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