)Die Einstiegsqualifizierung (EQ
الفترة التحضيرية للتعليم المهني المزدوج
من مصدر تابع لوكالة العمل :
الفترة التحضيرية للتعليم المهني المزدوج هي في الواقع فرصة وخطوة أولى نحو التعليم المهني المزدوج،
إذ أن المعرفة المكتسبة من خالل التعليم المهني المزدوج والشهادة التي تحصلون عليها بنهاية التعليم تحميكم
من العطالة عن العمل على المدى الطويل ،ومعترف بها في كل أنحاء ألمانيا.
تعتبر هذه الفترة للكثيرين جسر عبور إلى التعليم المهني المزدوج.
 ما هي الفترة التحضيرية ؟ EQ
هي عبارة عن تدريب عملي في شركة أو مؤسسة من أجل اكتساب مهارات أولية تؤهلك لالنتساب للدراسة
المهنية والحصول على شهادة مهنية معترف بها ،وأغلب المهن الدراسية يمكن التدرب بها في الفترة
التحضيرية.
 هل يوجد حوافز خالل الفترة التحضيرية؟
خالل هذه الفترة يتم إلحاقكم بالضمان االجتماعي اإللزامي كأي عامل أو موظف ويتم تعويضكم بمبلغ قدره
 216يورو من قبل الشركة التي يتم التدريب بها.
 مدة الفترة التحضيرية؟
يبدأ التدريب في أغلب األحيان ببداية الشهر العاشر من كل عام و مدته تتراوح ما بين الستة أشهر إلى سنة
كاملة .وإذا كنتم من الفئة العمرية الملزمة بارتياد مدرسة مهنية (ما بين  )21-18يتم تسجيلكم في إحدى تلك
المدارس بشكل متوازي مع التدريب العملي.
 عدد ساعات التدريب؟
يمكن التدريب إما بدوام جزئي (على األقل  20ساعة أسبوعيا) و بحسب ظروفكم الخاصة أو بدوام كامل
(أي  40ساعة أسبوعيا).
ماذا يحصل بعد انتهاء مدة الفترة التضيرية؟
في نهاية الفترة يتم الحصول على وثيقة إنهاء الفترة من قبل الشركة أو المؤسسة ،كذلك يتم الحصول على
شهادة يذكر فيها المجاالت التي تم التدرب عليها .هاتان الوثيقتان مهمتان لتقديم الطلبات للتعليم المهني
والعمل الحقا.
من الممكن اختصار فترة التعليم المزدوج فيما بعد(مثال إذا كانت الفترة  3سنوات يمكن اخصارها إلى 2.5
سنة ،شرط أن تكون الفترة التحضيرية جرت بنفس المجال وأن تتم الموافقة من قبل الشركة والغرفة المهنية
المختصة (غرفة الصناعة والتجارة أو غرفة المهن اليدوية على سبيل المثال).

 كيف يمكن الحصول على مكان في شركة من أجل الفترة التحضيرية ؟
يمكن طلب االستشارات والمساعدة من قبل الجهات التالية:
 وكالة العمل االتحادية ،بقسم االستشارات المهنية غرفة المهن اليدويةً
 غرفة الصناعة والتجارة حيث تستطيعون االستعالم عن عناوين شركات ومؤسسات تقدم فرصا لكم أو تستطيعون االعتماد على أنفسكم والبحث عن شركة مناسبة لكم أو معروفة لديكمفي حال تمت الموافقة على التدريب بعد تقديم األوراق المطلوبة وتم طلبكم إلجراء مقابلة مع إحدى
الشركات ،يتم التوقيع على عقد يتضمن أيضا فترة اختبار ال تتجاوز الشهرين.
توجد شركات يمكنها تقديم طلب المساعدة من وكالة العمل على تأهيل متدرب وتتم دراسة الطلب بكل جوانبه
من قبل وكالة العمل وتقوم باإلجراءات الضرورية.




ما إجابيات الفترة التضيرية؟
التعرف على المهنة المختارة واالطالع ليها وتقرير فيما إذا كانت المهنة مناسبة أم ال
اكتساب معلومات أساسية في مهنة ما وهذه المعرفة تساعد في تقديم الطلبات في شركات أخرى
مختلفة
التعرف على شركة و وجود إمكانية إثبات الذات وزيادة فرصة إمكانية القبول في التدريب المهني
بنفس الشركة.


-

ما هي الشروط ؟
اال يتجاوز العمر  25سنة
لم يتم انتهاء التدريب المهني بعد
رؤية واضحة في اختيار مهنة ما



 هل توجد اسئلة أخرى ؟
يمكن التوجه لمكاتب االستشارات في الغرف المختصة

