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ساختار این حتصیالت

( Stxدیپلم دبریستان)

( Hhxدیپلم بازرگانی)
( Htxدیپلم فنی)

( Hfدیپلم آمادگی)

مقدمه
مهه جوانان حق دارند حتصیل کنند
– ولی از آنان هم تواقعات و انتظاراتی مطالبه میشود!

بعد از کالس هنم جوانان امکانات زیادی برای ادامه حتصیل دارند .در این جزوه که
توسط انتشارات  Studie og erhverv a.sبرای وزارت آموزش و پرورش و وزارت
جذب در جامعه هتیه شده است میتوان درباره حتصیالت خمتلف برای جوانان و
امکانات جدید مطالبی خواند.
پارملان در ماه ژوئن  2007یکرسی مواد قانونی را بتصویب رسانده است که بر
اساس آن انتقال از مدرسه پایه به حتصیالت جوانان هبرت شده و مهچننی راهنامئی جوانان
و والدین آهنا را حتکیم و هدف آنرا مشخصرت میکند .با تغیری دادن کالس دهم ،دوره
های معرفی در کالس هشتم ،برقراری ارتباط بنی کالس هنم و دهم ،برنامه کمک از
مرشد ( ،)mentorتغیریات در حتصیالت حرفه ای و راهنامیی مشخصرت توجه جدی
شده که تعداد بیشرتی از جوانان حتصیلی را رشوع کنند و بپایان رسانند .این حق جوانان
است و جامعه نیز به آن نیاز دارد.
داشتن یک حتصیل مهم است .ضامنتی برای کسب کار نیست اما شانس و امکان
کسب شغل و حقوق خوب را بمراتب بیشرت میسازد .مهچننی حتصیل بر رشد فردی
جوان در طی دوران زندگی تأثری دارد.
از جوانان انتظاراتی مریود .آنان باید در آموزش ،فعاالنه و با آمادگی قبلی رشکت
نامیند .بعالوه یکرسی رشایط درسی نیز وجود دارد که توجه به آن مهم بوده و جوانان
باید آهنا را رعایت کنند.
یک نصیحت خوب آنست که تا حد امکان اطالعاتی درباره امکانات حتصیالت
موجود کسب نمود.

کمک و یاری

میتوان از بنی انواع خمتلف حتصیالت یکی را انتخاب کرد .بنابراین جوانان در انتخاب
نوع حتصیل خود و اغلب هم برای بپایان رساندن آن به کمک و راهنامئی نیاز دارند.
والدین نفوذ زیادی در انتخاب حتصیالت جوانان دارند .لذا مهم است که والدین با
حتصیالت و بازار کار آشنائی داشته تا بتوانند در انتخاب آن به فرزند خود کمک کنند.
مهم است که رشته حتصیلی انتخاب شده نشانگر توانائی ها ،عالقه و خواسته های
جوانان باشد تا با رغبت حتصیلی را رشوع و بپایان رسانند.
مهم است که توقعاتی از حتصیل فرزند خود داشت – نه توقعاتی آنقدر زیاد که
خطر ترک حتصیل پیش آید و نه آنقدر کم که جوان در طی حتصیل خود با چالش های
صحیحی مواجه نگردد.
این جزوه میتواند مروری بر حتصیالت متعدد و امکانات موجود باشد .برای
اطالعات و راهنامئی بیشرت میتوان به مشاوران حتصیلی جوانان ( )UU-vejlederو
راهنامی حتصیلی ( )UddannelsesGuidenسایت  www.ug.dkمراجعه نمود.
با احرتام
Bertel Haarder

وزیر آموزش و پرورش



به فرزندتان کمک کنید تا آینده
خوبی داشته باشد
حتصیل کلید کسب کار است .در این کشور رسم است و انتظار مریود که مهه جوانان
حتصیل کنند .حتصیل کردن شانس کسب یک زندگی با شغل و حقوق خوب را بیشرت
میکند تا بتوان روی پای خود ایستاد .مهچننی حتصیل کردن نریوی کار حتصیل کرده
در جامعه را تضمنی و حفظ رفاه ما را میرس میسازد.

حتصیل مهم است

اغلب الزمه کسب کار ثابت ،داشتن حتصیالت است .حتقیقات نشان داده که خطر
بیکاری در صورت نداشتن حتصیالت بمراتب بیشرت است .الزمه اکثر مشاغل یک
نوع حتصیل است که حداقل حتصیالت جوانان و اغلب حتصیالت عالی میباشد.
حتصیل کردن میتواند وقت زیادی میربد و سعی و کوشش الزم دارد ولی باعث
پیرشفت فرد میشود و برایش جالب است.



پیرشفت در مهه موارد جامعه بسیار رسیع است و حتصیالت و مشاغل نیز با رسعت
تغیری میکنند .این بدان معنی است که شخص جمبور است حتصیل کند و در طی طول
عمر خود نیز ادامه حتصیل دهد .مهچننی مهم است که با تغیریاتی که پیش می آید
توجه و آشنائی داشت .مهم است که در انتخاب نوع حتصیل آگاه بود که این حتصیل
شامل چیست و اجازه کسب چه نوع مشاغلی را میدهد.

حتصیل برای مهه

امروز در مقایسه با گذشته امکانات حتصیل بیشرت است .بعضی از رشته ها کتابی و
نظری (تئوری) است و بعضی دیگر فنی و عملی .دوره حتصیالت متفاوت است.
بعضی کوتاه مدت و بعضی طویل املدت هستند .در بعضی از رشته های حتصیلی
برای مثال حتصیالت حرفه ای رتبه های متفاوتی وجود دارد که میتوان در زماهنای
خمتلف ترک حتصیل کرد و جمدد ًا حتصیل را از رس گرفت و ادامه داد.
در مهه رشته های حتصیلی رشایط درسی وجود دارد .در رشته نظری مطالعه و
کارهای نوشتنی فراوان است  .در رشته فنی توجه بیشرت روی مهارت های عملی
است و باید معلومات درسی خوبی از نظر مثال زبان دانامرکی و ریاضی داشت.
بعضی رشته های حتصیلی با حقوق است و در بعضی دیگر میتوان کمک مالی
حتصیلی دولتی ( )SUدریافت نمود.



راهنامیی درباره حتصیل و کار
اغلب در رابطه با انتخاب حتصیل وکار کمک گرفتن از یک راهنام فکر خوبی
است که میتواند در انتخاب حتصیل و شغل شخص را یاری کند .این افراد با رشته
های حتصیلی و کار آشنائی دارند و میتوانند به جوانان کمک کنند تا رشته حتصیلی
صحیحی را انتخاب نامیند .بنابراین با مرکز راهنامئی حملی – مرکز مشاوره حتصیلی
جوانان ( )Ungdommens Uddannelsesvejledningمتاس بگریید.
تعدادی از اصطالحاتی که در رابطه با راهنامئی و مشورت بکار برده میشوند در زیر
عنوان شده است:
•
•
•
•
•



•

 : UUمرکز مشاوره حتصیلی جوانان
 : UU-centerعنوان دیگر مرکز مشاوره حتصیلی جوانان
( : UU-vejlederمشاور حتصیلی جوانان) یک شخص جمرب که جوانان و
والدین را از نظر حتصیل و کار راهنامئی میکند
 ( : Uddannelsesbogدفرتچه حتصیل) توضیحات دانش آموز درباره نحوه کار
و خوش بودن او در مدرسه پایه
( : Uddannelsesplanنقشه حتصیل) توضیحات دانش آموز از نظر انتخاب
رشته حتصیلی و فکر درباره آینده
 : SUکمک مالی حتصیلی دولتی که مهه افراد باالی  18سال میتوانند تقاضا کنند

مرکز مشاوره حتصیلی جوانان )(UU
در  UUمهه جوانان تا  25سالگی میتوانند از نظر رشته حتصیلی و کار راهنامئی شوند.
 UUبا مدارس در رابطه با کمک به جوانان در انتخاب رشته حتصیلی مهکاری دارد.
 UUبشکل مراکز در رسارس کشور تشکیالتی دارد.
مشاور حتصیلی جوانان )(UU-vejleder
مشاور حتصیلی جوانان دارای حتصیالتی است که بر طبق آن قادر است جوانان و
والدین را از نظر حتصیل و کار راهنامئی کند .مشاور حتصیلی جوانان در پیدا کردن
اطالعات درباره رشته های خمتلف حتصیلی کمک میکند و اطالع دارد که الزمه هر
رشته حتصیلی چیست .جوان و والدین هبمراهی مشاور ،رشته های حتصیلی را که
جوان مایل و قادر است حتصیل کند ،پیدا میکنند.
مشاوران از مهه رشته های حتصیلی مطلع هستند ولی مهم است که والدین و جوان
نیز خود در حتقیق از امکانات خمتلف عالقه نشان بدهند .در این رابطه میتوان از
طریق سایت  ، www.ug.dkدیدار از مراکز خمتلف حتصیلی و یا مراجعه به کتابخانه
اطالعاتی کسب نمود.

مشاوره در مدرسه پایه

در مدرسه معلم و مشاور حتصیلی جوانان دانش آموزان و والدین را راهنامئی میکنند.

مشاور حتصیلی جوانان بصورت انفرادی راهنامئی میکند .بدین معنی که مشاور با
جوانان در مورد حتصیل و کار صحبت میکند .مشاور حتصیلی جوانان هم در هتیه
دفرتچه حتصیل ( )Uddannelsesbogبه دانش آموزان کمک میکند .در کالس هنم یا
دهم دانش آموزان با یک نقشه حتصیل ( )Uddannelsesplanدفرتچه حتصیل خود را
متام میکنند و در آن مینویسند که چه رشته حتصیلی را انتخاب کرده اند.
مهم است که والدین در طی دوران مدرسه پایه به افکار فرزندشان توجه نشان دهند.
فکر خوبی است که والدین مطالبی را که در دفرتچه حتصیل و نقشه حتصیل ذکر شده
بخوانند و درباره آن با فرزندشان صحبت کنند .از آنجا که والدین باید نقشه حتصیل
را امضاء کنند مهم میباشد که با رشته حتصیلی که فرزندشان بعد از پایان مدرسه پایه
انتخاب کرده است ،آشنائی داشته باشند.

بعد از پایان مدرسه پایه – رشوع حتصیل

پس از رشوع یکی از حتصیالت جوانان میتوان از مشاوران مرکز حتصیلی استفاده
نمود .آنان میتوانند درباره مهه موارد مربوط به حتصیل کمک کنند.

بعد از پایان مدرسه پایه – عدم رشوع حتصیالت جوانان

جوانان زیر  25سال که بعد از کالس هنم یا دهم ترک حتصیل کرده اند میتوانند با
مرکز مشاوره حتصیلی جوانان ( )UU-centerحمل خود مشورت کنند .این نکته
مربوط به جوانانی است که رشته حتصیلی را رشوع نکرده و یا قبل از به پایان رساندن
رشته حتصیلی ترک حتصیل کرده اند.

مرکز مشاوره حتصیلی جوانان در حمل شام

از مرکز مشاوره حتصیلی جوانان در حمل خود کمک بخواهید .آدرس و شامره تلفن از
طریق مدارس ،کتابخانه ها و یا سایت  www.ug.dkکسب میشود.



ابزار انتخاب رشته حتصیلی
دفرتچه حتصیل )( (Uddannelsesbogکالس ششم تا هنم) :یک وسیله کمکی
است که دانش آموزان در مدرسه با آن رسوکار دارند .دانش آموزان از وضع خود در
مدرسه میگویند .مهچننی درباره آرزوها برای آینده خود و رشته حتصیلی که در فکر آن
هستند صحبت میکنند.
نقشه حتصیل )( (Uddannelsesplanکالس هنم تا دهم) :یک نقشه شخصی است
که در آن خواسته ها و انتخاب رشته حتصیلی دانش آموز ترشیح شده است .مهچننی
این نقشه توانائی های دانش آموز را توصیف و فعالیتهائی که بمنظور راهنامئی در آن
رشکت داشته دربردارد .نقشه حتصیل تا کالس دهم یا حتصیل مورد انتخاب دانش
آموزادامه دارد .این نقشه باید توسط مشاور ،والدین و دانش آموز امضاء شود.
کارآموزی  (Erhverspraktik):معموال در عرض کالس هنم دانش آموزان سعی
میکنند برای مدت یک هفته یا بیشرت در رشکتی کار کنند .به دانش آموزان این امکان
داده میشود که کارهای خمتلفی را امتحان کنند تا متوجه شوند که به چه شغلی عالقه
مند هستند تا پس از پایان مدرسه در آن رشته حتصیل کنند.



حتصیالت ج وانان
مدل زیر بشکل ساده و با چند مثال امکانات خمتلف حتصیلی را بعد از کالس هنم
و دهم نشان میدهد .فلش ها نشان میدهند که رشته حتصیلی منجر به کسب کار یا
حتصیالت بیشرت میشود .در صفحات بعدی درباره هر یک از رشته های حتصیلی
مطالبی میخوانید.

شغل یا حتصیل
حتصیالت حرفه ای
یکسال و نیم تا  ½5سال

برای مثال بنا ،آهنگر ،نانوا،
برقکار ،فروشنده ،دستیار
امور اجتامعی و هبداشت

دوره های معرفی  (Introduktionskurser):دانش آموزان کالس هشتم میتوانند
برای یک مدت کوتاه در کالس های درس یک یا چندین رشته حتصیلی رشکت کنند
تا بتوانند بدین وسیله از رشایط و امکانات حتصیلی آگاهی یابند( .از اول آگست
)2008
"پل سازی"  (Brobygning):دوره "پل سازی" بخشی از برنامه کالس هنم * و
کالس دهم میباشد .دانش آموزان در کالس های درس یک یا چندین رشته حتصیلی
رشکت میکنند تا متوجه شوند آیا میتوانند از پس آن رشته برآیند و یا عالقه دارند در
آن رشته حتصیل کرده و مشغول بکار شوند یا نه .دوره "پل سازی" میتواند در یک
مدرسه فنی و یا دبریستان گذرانده شود.
مرشد  (Mentor):یک فرد بزرگسال است که جوان را در طی حتصیل کمک و
راهنامئی میکند .دانش آموزان کالس هنم که در صورت ادامه حتصیل خطر آنست با
مشکالتی مواجه شوند میتوانند از یک  mentorکمک بخواهند تا از نظر شخصی و
درسی به آهنا کمک کند.

حتصیالت دبریستانی
 3سال
Stx
Hhx
Htx
 2( Hfسال)

کالس هنم یا دهم

دالئل خوب برای حتصیل:

• امکانات هبرت برای کار
• حقوق بیشرت
• رشد شخصی
• اعتامد بنفس
• مقام

در طی حتصیل باید

• با میل حتصیل کرد
• هر روز رس وقت حارض شد
• تکالیف را انجام داد
• در کالس درس فعال بود
• احساس مسئولیت کرد و مستقل بود.

* از اول آگست 2008

امکانات دیگر
تا  2سال

برای مثال مدرسه
تکمیلی ،مدرسه تولیدی،
حتصیالت حرفه وفن پایه
– egu



حتصیالت حرفه ای
حتصیالت حرفه ای ( )EUDبرای جوانان
با عالقه به شغلی است که در آن درسهای
تئوری با کار عملی ادغام شده باشد بدین
معنی که در آن هم از فکر و هم از دست
استفاده میشود .نوع کار مشخص است و
اغلب میتوان مستقی ًام نتیجه کار خود را دید.
پس از کالس هنم و دهم جوان میتواند
حتصیالت حرفه ای را در یک آموزشگاه ،یک
رشکت و یا یک مؤسسه رشوع کند .در این
حمل حرفه و فنی یاد داده میشود.
در مهه رشته های حتصیلی ختصص و مهارت
درکاری کسب میشود .مهچننی میتوان مستقال رشوع بکار کرد و رشکت خود را
تأسیس نمود .بعالوه میتوان در صورت متایل ادامه حتصیل داد.
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حتصیالت خمتلف

حتصیالت حرفه ای خمتلفی وجود دارد که میتوان از بنی آهنا انتخاب کرد .این حتصیالت
رشته های فراوانی را دربردارند و دوره آهنا از یکسال و نیم تا پنج سال و نیم است.
برای مثال:

اگر شخص مایل است در رشته محل و نقل و لژیستیک حتصیل کند میتواند شغل
رانندگی یا انبارداری را انتخاب نامید .اگر شخص بکار با وسائل نقلیه عالقه مند است
میتواند رشته مکانیکی یا آهنگری بدنه را انتخاب کند.
در رابطه با کارهای ساختامنی میتوان در رشته بنائی ،عایقکار فنی یا نجاری حتصیل
کرد.
در رابطه با خدمات ساختامنی و مرصف میتوان در رشته دستیار خدماتی ،نگهبان
حفاظتی یا تکنسنی خدمات ساختامنی حتصیل کرد.
اگر شخص عالقه دارد با حیوانات ،گیاهان و طبیعت کار کند میتواند مثال رشته های
باغبانی ،کشاورزی یا تکنسنی جنگل و طبیعت را انتخاب نامید .اگر کار با مواد غذائی
ترجیح داده میشود میتوان مثال مشاغل قصابی ،آشپزی یا پیشخدمتی را انتخاب کرد.
در رابطه با بدن و سبک و مد میتوان رشته های آرایشگری و زیبائی پوست را انتخاب
نمود و در رابطه با بخش وسائل ارتباط مجعی میتوان مثال در رشته تولیدات فیلم و
تلویزیون حتصیل کرد.
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جوانانی که مایلند در بوتیک یا اداره و بانک کار کنند میتوانند رشته هائی مانند
فروشندگی ،حتصیالت اداری و دفرتی و حتصیالت امور مالی را انتخاب کنند.
تولید و توسعه شامل یکرسی رشته های حتصیلی مانند مکانیکی ظریف ،پالستیک
سازی و آهنگری میباشد .اگر عالقه در جهت برق ،کنرتل و کامپیوتر است حتصیالتی
چون  procesoperatør، datateknikerیا برقکار ممکن است.
جوانانی که به رشته های هبداشت ،پرستاری یا امور تربیتی عالقه دارند میتوانند رشته
های حتصیلی مانند دستیار امور اجتامعی و هبداشت یا دستیار دندانپزشک را انتخاب
کنند.

پذیرش
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از آگست  2008مهه رشته های حتصیلی به دسته های پذیرش زیر تقسیم شده اند:
• اتومبیل ،هواپیام و وسائل نقلیه دیگر
• ساختامن
• خدمات ساختامنی و مرصفی
• حیوانات ،گیاهان و طبیعت
• بدن و سبک
• خوراک برای انسان
• تولیدات رسانه های گروهی
• جتارت
• تولید و توسعه
• برق ،کنرتل و کامپیوتر
• هبداشت ،پرستاری و امور تربیتی
• محل و نقل و لژیستیک

م راحل حتصیالت حرفه ای

رشوع حتصیل

میتوان به سه طریق حتصیالت حرفه ای را رشوع کرد:

• از طریق مدرسه ،که با مرحله پایه در مدرسه رشوع میشود
• از طریق کارآموزی ،که در یک رشکت و قبل از دوره پایه رشوع میشود
• آموزش نزد استاد ( ،)Mesterlæreکه در عرض سال اول ،آموزش بصورت عملی
در یک رشکت است و در خالل آن فقط به مقدار کمی در مدرسه آموزش داده
میشود.
برای جوانانی که مایلند حتصیالت پایه در امور تربیتی یا حتصیالت دستیار امور
اجتامعی و هبداشت را بگذرانند ،دوره پایه داوطلبانه است در صورتیکه شخص بعد
از کالس هنم حداقل یکسال حتصیل کرده و یا سابقه کار داشته باشد.

من لوله کش هستم .باید یک حمل کارآموزی پیدا کرد .به
چندین حمل رفتم تا اینکه جائی را پیدا کردم – بصورت امتحانی در
یک رشکت کار کردم و نشان دادم که آدم کاری هستم و میتوانم
مستقل کار کنم .امروز واقع ًا از کارم راضیم.
خالد  24ساله

رشایط پذیرش

برای رشوع دوره پایه باید مقررات آموزش اجباری بر طبق قانون مدارس را شامل
بود مثال کالس هنم را متام کرد .برای ورود به دوره اصلی باید دوره پایه را قبول شد و
در اکثر رشته های حتصیلی هم باید یک حمل کارآموزی داشت.

حمدودیت در پذیرش

در بعضی از رشته های حرفه ای هر ساله فقط تعداد معینی دانش آموز پذیرفته میشود
– مگر آنکه با یک رشکت قرارداد حتصیلی داشت .یعنی این رشته ها در پذیرش
حمدودیت دارند.

در بعضی از رشته ها مانند دروس خالقه رسا نه های گروهی حتی دوره پایه هم در
پذیرش حمدودیت دارد*.
در بعضی از رشته های حتصیلی دیگر مثال حتصیالت پایه امور تربیتی و دستیار امور
اجتامعی و هبداشت فقط برای دوره اصلی تعداد پذیرفته شدگان معنی است.

* از اول آگست 2008

13

اگر شخص در رشته ای حمل کارآموزی پیدا کرده باشد مهیشه در آن رشته پذیرفته
خواهد شد.

ضامنت حتصیل

مهه دانش آموزان پس از پایان دوره پایه حق دارند که در رشته مشرتک انتخابی خود
ادامه حتصیل بدهند.

اما انتخاب آزاد در مهه رشته های حتصیلی یک دسته پذیرش میرس نیست .در
صورتیکه شخص حمل کارآموزی داشته باشد حق دارد رشته حتصیلی را که در پذیرش
حمدودیت دارد ،رشوع نامید.

آموزش

آموزش در آموزشگاه ها میباشد.

مرشد )(Mentor
این امکان وجود دارد که در طی دوران حتصیل به یک مرشد وابسته بود.

در صورت برخورد با مشکالتی در طی حتصیل و یا در فکر ترک حتصیل بودن مهم
است که به مشاوران حتصیلی و مشاوران حرفه یا معلم رابط مراجعه نمود.

مرشدی یک نوع کمک است بدین ترتیب که یک نفر بزرگسال جمرب (یک مرشد) در
رابطه با خوشی و راحتی و رشد شخصی ،جوان را راهنامئی و کمک میکند .در مهه
رشته های حرفه ای و در صورت نیاز میتوان به یکی از کارکنان مدرسه بعنوان مرشد
شخصی وابسته شد .برای مثال میتوان نیاز به مرشد را در نقشه حتصیل عنوان کرد.

راهنامئی
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در مهه حتصیالت حرفه ای مشاوران حتصیلی و مشاوران حرفه حضور دارند که به
دانش آموزان کمک میکنند .در رابطه با مهه مسائل مربوط به گذراندن دوره حتصیل،
انجام تکالیف ،عادات مطالعه ،خوشی و غریه میتوان راهنامئی و کمک دریافت نمود.
مهیشه میتوان به مشاور حتصیلی جوانان ( )UU-vejlederهم مراجعه کرد که میتواند
به مهه سؤاالت درباره حتصیل و مهچننی انتخاب رشته صحیح حتصیلی جوابگو باشد.

معلم رابط

بعنوان دانش آموز حتصیالت حرفه ای یک معلم رابط در اختیار دانش آموز قرار
میدهند تا در طی دوره حتصیل او را کمک و یاری نامید .مهراه با معلم رابط باید دانش
آموز یک نقشه حتصیل (ص  )8هتیه کند .در این نقشه دوره حتصیالت آینده ،طول
مدت آن و دروسی که دانش آموز باید انتخاب کند ترشیح شده و این نقشه بمرور
جتدیدنظر میشود.

دوره کارآموزی  /پیش کارآموزی

جوانان بنی  15تا  18سال که مقررات آموزش در قانون مدارس را شاملند در بعضی
حرفه ها میتوانند برای مدت سه تا ششامه بعنوان کارآموز حقوق بگری با رشکتی
قرارداد استخدامی ببندند .هدف از برنامه کارآموزی آنست که پس از آن یک قرارداد
حتصیلی بسته شود .کار در رشکت باعث میشود که جوان با یکرسی وظایف شغلی
در یک رشته خاص آشنا شود.
مرکز مشاوره حتصیلی جوانان میتواند به جوان در هتیه قرارداد دوره کارآموزی کمک
کند .در بعضی از رشته ها به این برنامه پیش کارآموزی میگویند.

ساختار این حتصیالت
دروس تئوری و عملی

من آنقدر از رفتن به مدرسه خوشحال نبودم .امروز نانوا
هستم .رشته حتصیلم سه سال و هفت ماه طول کشید .سه سال

آنرا در یک نانوائی کارآموزی میکردم .کار سختی بود اما اجازه
داشتم کارهیا زیادی را امتحان کنم و از حمل راضی بودم.
تونی  25ساله

یک رشته حتصیلی حرفه ای شامل یک دوره پایه و یک دوره اصلی است که هم در
مدرسه و هم در یک رشکت یا مؤسسه گذرانده میشود .جوان میتواند حتصیل خود را
در مدرسه و یا رشکت رشوع کند .حتصیل با امتحان استادی  /امتحان ختصصی متام
میشود .الزمه آموزش آنست که شخص فعال و مستقل باشد .جوان موظف است که
هم در آموزش در مدرسه و هم در دوره کارآموزی رشکت حارض و فعال باشد.
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اگر جوان متایل بیشرتی به آموزش عملی دارد میتوان در اکثر رشته های حتصیلی
قراردادی با یک رشکت منقعد ساخت که بر طبق آن بخش اول حتصیل را در آنجا
گذراند .این را آموزش نزد استاد ( )mesterlæreمینامند .زمانیکه جوان رشکتی
را پیدا کرد که حارض است قرارداد حتصیلی بشکل  mesterlæreبا او ببندد باید
یک نقشه حتصیل در رابطه با مواردی که جوان باید در رشکت یاد بگرید هتیه نمود.
آموزشگاه در این مورد کمک میکند.
در تقریب ًا مهه حتصیالت حرفه ای دور کارآموزی بیشرت از دوره درس مدرسه است.

دوره پایه

در مهه حتصیالت حرفه ای بخش مدرسه با یک دوره پایه رشوع میشود که آموزش
بشکل تئوری و عملی است .دوره پایه شامل یک قسمت اجباری معموال بمدت 20
هفته و یک قسمت انتخابی است.

جمموعه های دوره پایه

از اول ژانویه  2008مدارس عالوه بر دوره های پایه معمولی یکرسی دوره های پایه
برنامه ریزی شده خاص هم ارائه میدهند که جمموعه های دوره پایه نامیده میشود.
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این جمموعه ها میتواند برای دانش آموزانی که تردید دارند و نیز دانش آموزانی که
معلومات درسیشان ضعیف است ،مناسب باشد .برای مثال دانش آموزانی که به یک
چهارچوب اجتامعی ثابت و یا آموزش با امکانات انتخابی کمرت نیاز دارند .مهچننی
مدارس میتوانند این جمموعه های دوره پایه را نیز به دانش آموزانی که انتخاب رشته
حتصیلی آنان مشخص و واقعی بوده برای مثال دانش آموزان با قرارداد حتصیلی یا
حتصیالت سابق و یا با جتربه کاری طویل املدت ،پیشنهاد کنند.

من رشته دستیار امور اجتامعی و هبداشت را خوانده ام .تو
باید به خودت ایامن داشته باشی .درس خواندن زیاد کار میربد.
هر روز باید به مدرسه رفت و تکالیف زیاد است .اما اگر شخص
به خود ایامن داشته باشد میتواند از پس آن برآید.
لوئیزه  21ساله
جمموعه های دوره پایه باعث میشوند که به دانش آموزان برای بپایان رساندن
حتصیالت حرفه ای آموزش الزم داده شود .هر جمموعه مهیشه شامل دروس اجباری
و دروس مربوطه میباشد که در مجع "اهداف کسب مهارت" نیز نامیده میشوند.
بعالوه بسته به نیاز آموزش دانش آموز ،جمموعه دوره پایه نیز قسمت های انتخابی
خمتلف دربر دارد.
هنوز دوره های انفرادی موجود به دانش آموزانی که ترجیح میدهند شخص ًا دوره پایه
خود را مهراه با امکانات انتخابی متعدد برنامه ریزی کنند ،پیشنهاد میشود.
در طی دوره پایه دانش آموز باید دوره اصلی را انتخاب کند.

دوره اصلی

دوره اصلی از چندین دوره در مدرسه و کارآموزی در یک حمل کار تشکیل شده
است .بمنظور رشوع دوره اصلی باید دوره پایه را گذراند و قبول شد و در یک
رشکت یا نزد یک صاحبکار تأئید شده اجازه کارآموزی (قرارداد حتصیلی) داشت.
این حتصیل با یک امتحان  /امتحان استادی  /امتحان ختصصی متام میشود.

حمل کارآموزی

آموزشگاه در پیدا کردن حمل کارآموزی کمک میکند و شخص باید در این رابطه فعال
بوده و خود نیز دنبال جا باشد.

مهیشه پیدا کردن جای کارآموزی آسان نیست! الزم است که جوان فعال ،صبور و
حارض باشد برای گرفتن جا سفر کند .مهم است که هرگز قطع امید نکرد .داشتن کار
در ساعات فراغت میتواند امتیازی مثبت باشد .اگر جوان خود مراجعه نامید و روحیه
مثبتی داشته باشد و تأثری خوب از خود بگذارد شانس بیشرتی است که موفق شود.
والدین باید در پیدا کردن حمل کارآموزی جوان را کمک و محایت کنند .از دوستان،
آشنایان و بقیه فامیل کمک بخواهید .شاید آهنا کسی را بشناسند؟

کارآموزی در مدرسه

اگر نتوان جائی برای کارآموزی پیدا کرد میتوان در بعضی از رشته های حتصیلی در
مدرسه کارآموزی کرد .بدین معنی که
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قسمت عملی بجای یک رشکت در آموزشگاه گذرانده میشود .باید عمال نشان داد
که جوان تالش خود را برای پیدا کردن حمل کارآموزی کرده است تا بتواند در مدرسه
کارآموزی کند.

حتصیالت دبریستانی

تقسیم رتبه و درجه

حتصیالت دبریستانی برای دانش آموزانی است که مایلند حتصیالت عالی کنند .این
حتصیالت بدین قرار است:

اکثر حتصیالت حرفه ای رتبه بندی شده اند تا شخص امکان بیشرتی داشته باشد که
در یک رتبه ،درس را خامته دهد .هر رتبه به مشاغل خمتلف در بازارکار مربوط میشود.
هر رتبه اجازه ادامه رتبه های بعدی را میدهد.
جوانان با معلومات خوب درسی میتوانند درجه های باالتر یک درس را انتخاب
کنند .مهچننی میتوان یک درس را عوض کرد اگر برای ادامه حتصیل امهیت داشته
باشد.

حتصیالت حرفه ای انفرادی

به بعضی از دانش آموزان حتصیالت حرفه ای انفرادی پیشنهاد میشود .این حتصیل
شامل بخش هائی از یک یا چندین رشته حتصیلی خمتلف میباشد و بشکل آموزش در
مدرسه و کارآموزی در یک رشکت است .مدرسه مهراه با یک رشکت دوره حتصیل را
برنامه ریزی میکند.
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حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت

حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت هم وجود دارند .مانند بقیه حتصیالت از دوره پایه و
دوره اصلی تشکیل شده اند .دوره اصلی البته کوتاهرت است (یک تا یکسال و نیم).
مهچننی میتوان این حتصیالت حرفه ای کوتاه مدت را بصورت  mesterlæreگذراند.

•
•
•
•

 – Stxدیپلم دبریستان ( 3سال)
 – Hhxدیپلم بازرگانی ( 3سال)
 – Htxدیپلم فنی ( 3سال)
 – HFدیپلم آمادگی ( 2سال)

آمادگی برای حتصیالت عالی

حتصیالت دبریستانی جوانان را برای حتصیالت عالی مثال در دانشگاهها ،سمینارها
و مدارس پرستاری آماده میسازد .طرق خمتلف کار و درس و مطالعه آموخته میشود.
باید آمادگی آنرا داشت که در حتصیالت دبریستانی تکالیف منزل زیاد است.

تکالیف منزل

در طی حتصیل داش آموزان باید تعدادی گزارشات بزرگ کتبی حتویل بدهند .باید
انتظار داشت که برای هر روز تکلیف منزل است .والدین باید توجه داشته باشند که
به منظور انجام تکالیف ،وقت و آرامش الزم در منزل برای فرزندانشان فراهم آورند.

حقوق و SU

میتوان حتصیل خود را در یک آموزشگاه ،یک رشکت یا یک مؤسسه آغاز نمود .اگر
حتصیل در یک رشکت یا مؤسسه رشوع شود در طی حتصیل حقوق پرداخت میشود.
اگر حتصیل از آموزشگاه رشوع شود میتوان تقاضای کمک مالی حتصیلی دولتی ()SU
داد و پس از رشوع دوره اصلی حقوق پرداخت میشود.
جوانان باالی  18سال میتوانند بنا به مقررات ،تقاضای SUکنند.
در خالل کارآموزی در مدرسه کمک مالی بابت کارآموزی پرداخت میشود.

آموزش

عالوه بر آموزش معمولی ،در حتصیالت دبریستانی گردش های علمی بخش مهمی
از آموزش را تشکیل میدهند .از مجله بدینوسیله طرز مهکاری آموخته میشود .بعالوه
برنامه های دسته مجعی مانند تئاتر ،بازدید از موزه و سخنرانی هم برای دانش آموزان
میباشد.
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دروس

حتصیالت دبریستانی شامل یکرسی دروس اجباری ،گرایش های حتصیلی و دروس
انتخابی میباشد و دروس متفاوت است و بستگی به رشته انتخابی دبریستانی دارد.
آموزش و امتحان در سطوح خمتلف انجام میشود.

رشایط پذیرش

برای پذیرش در  stx، hhxیا  htxباید
• کالس هنم یا دهم مدرسه را متام کرد و یا در آن حد درس خواند.
• مستقی ًام از کالس هنم یا دهم تقاضای پذیرش داد.
*
• در امتحان هنائی اجباری مدرسه قبول شد
• بنی  2تا  4سال در زبان های فرانسه یا آملانی در صورتیکه که دروس انتخابی هستند
درس خواند.
• یک نقشه حتصیل تأئید شده داشت.
اگر معلامن و مشاور تردید داشته باشند که آیا دانش آموز میتواند این حتصیل را متام کند
میتوان از او امتحان ورودی گرفت .این امتحان در مدرسه ای که تقاضای پذیرش آن
داده شده انجام میشود.
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مشاور حتصیلی

مهه حتصیالت دبریستانی مشاوران حتصیلی دارند که به دانش آموزان در رابطه با درس
خواندن ،عادات حتصیلی و غریه کمک و راهنامئی میکنند.

در صورت برخورد با مشکالتی در طی حتصیل و یا در فکر ترک حتصیل بودن مهم
است که به مشاوران حتصیلی رجوع شود.

*متحان هنائی مدرسه بعد از کالس هنم
• دو امتحان زبان دانامرکی ،کتبی و شفاهی
• یک امتحان در دروس ریاضی ،زبان انگلیسی و فیزیک/شیمی
• دو امتحان قرعه کشی شده از مجله در دروس زبان انگلیسی ،درس دینی ،تاریخ ،علوم اجتامعی ،جغرافیا،
زیست شناسی ،زبان آملانی یا زبان فرانسه بعنوان دروس پیشنهادی.
امتحان کالس دهم مدرسه
باید کالس دهم را با امتحانات زبان دانامرکی ،ریاضی ،زبان انگلیسی ،زبان آملانی ،زبان فرانسه و فیزیک/شیمی
متام کرد.
مهچننی میتوان در بعضی از دروس امتحان هنائی مدرسه را داد.
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( Stxدیپلم دبریستان

)

 Stxیک اطالعات کلی درباره تاریخ ،فرهنگ ،علوم طبیعی و اوضاع اجتامعی ارائه
میدهد و پایه ورود به حتصیالت عالی میباشد.

این حتصیل یک حتصیل دبریستانی معمولی است که شامل یک دوره پایه بمدت ششامه
و یک دوره رشته حتصیلی بمدت دو سال و نیم میباشد.

دوره پایه

دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود .در طی آن یکرسی دروس و روش کار که
باید بعد ًا در دبریستان از آهنا استفاده کرد معرفی میشود.

رشته حتصیلی
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بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است.
یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند .این
دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند .دانش آموزانی که یک
رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند .رشته های حتصیلی یک
دبریستان میتواند با یک دبریستان دیگر فرق داشته باشد ولی مهه آهنا در زمینه های
علوم طبیعی ،علوم اجتامعی یا علوم انسانی  /زبان میباشند.

دروس

عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی ،زبان انگلیسی،
ریاضی ،فیزیک ،علوم دینی ،علوم اجتامعی ،باستان شناسی ،ورزش و زبان خارجی
دیگر نیز تدریس میشود .مهچننی باید یک درس هنری مانند موسیقی یا کاردستی
بعالوه حداقل دو تا از دروس زیست شناسی ،شیمی و جغرافیای طبیعی خواند.
مهچننی درس انتخابی مانند رسانه های گروهی آموخته میشود.

رشایط پذیرش

به ص  20در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود.

( Hhxدیپلم بازرگانی

)

 Hhxبرای جوانانی است که به جتارت و زبان عالقه دارند Hhx .بخصوص ورود به
مشاغل در بخش خصوصی را میرس میسازد .بعد از این دیپلم میتوان تقاضای پذیرش
در حتصیالت عالی را داد.
 Hhxاز یک دوره پایه بمدت ششامه و یک دوره رشته ای بمدت دو سال و نیم تشکیل
شده است.

دوره پایه

دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود .در طی آن یکرسی دروس و روش کار که
باید در حتصیل از آهنا استفاده کرد معرفی میشود.

رشته حتصیلی

بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است.
یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند .این
دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند .دانش آموزانی که یک
رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند .رشته های حتصیلی در
دبریستان بازرگانی در زمینه های اقتصاد ،بازاریابی و روابط بنی املللی میباشند.

دروس

عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی ،زبان انگلیسی،
ریاضی ،علوم اجتامعی ،یک زبان خارجی دیگر ،فروش  ،اقتصاد جتاری ،حقوق
بازرگانی ،تاریخ معارص و اقتصاد بنی املللی نیز تدریس میشود .مهچننی دروس انتخابی
مانند علوم کامپیوتر ،فلسفه و علوم مالی تدریس میشود.

من واقع ًا مطمئن بودم که باید به دبریستان بروم اما حقیقت ًا
بیشرت به مسائل بازرگانی و جتارت و شاید هم به صادرات و
بازاریابی کشش داشتم .در عوض مدرسه بازرگانی و دیپلم
 hhxانتخاب کردم .امروز از این بابت خوشحامل.
امالیه  19سال

رشایط پذیرش

به ص  20در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود.
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( Htxدیپلم فنی

)

 Htxبرای جوانانی است که به تکنیک و علوم طبیعی عالقه دارند .این حتصیل
بخصوص ورود به مشاغل در بخش خصوصی و یا حتصیالت عالی در دروس فنی را
میرس میسازد.

 HFبرای جوانانی است که به حتصیالت گسرتده نظری (تئوری) مهراه با مطالعات
و مترینات کتبی عالقه مند هستند HF .مانند بقیه حتصیالت دبریستانی جموز ورود به
حتصیالت عالی کوتاه مدت یا متوسط را میدهد.

 Htxاز یک دوره پایه بمدت ششامه و یک دوره رشته ای بمدت دو سال و نیم تشکیل
شده است.

دوره  HFدو سال است.

دوره پایه

دوره پایه شامل مهه دانش آموزان میشود .در طی آن یکرسی دروس و روش کار که
باید در حتصیل از آهنا استفاده کرد معرفی میشود.

رشته حتصیلی
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( HFدیپلم آمادگی

)

بعد از دوره پایه باید یک رشته حتصیلی انتخاب شود که مدت آن دو سال و نیم است.
یک رشته حتصیلی از سه درس تشکیل شده که در یک جهت حتصیلی هستند .این
دروس هبم ارتباط دارند و جهت درسی دیپلم را نشان میدهند .دانش آموزانی که یک
رشته حتصیلی مشرتک را انتخاب میکنند مهکالس میشوند .رشته های حتصیلی در
دبریستان فنی در زمینه های علوم طبیعی ،تکنولوژی ،ارتباطات و هبداشت میباشند.

دروس

عالوه بر دروس رشته حتصیلی دروس اجباری مانند زبان دانامرکی ،زبان انگلیسی،
ریاضی ،درس فنی ،تکنولوژی ،تاریخ تکنولوژی ،ارتباطات  /علوم کامپیوتر ،علوم
اجتامعی ،فیزیک ،شیمی و زیست شناسی نیز تدریس میشود .مهچننی در سطح
انتخابی دروس انتخابی مانند اقتصاد بازرگانی ،برنامه ریزی و زبان فرانسه تدریس
میشود.

رشایط پذیرش

به ص  20در بخش حتصیالت دبریستانی رجوع شود.

دروس اجباری

مهه باید دروس زبان دانامرکی ،زبان انگلیسی،
ریاضی ،ورزش و یک درس عملی/موسیقی
مانند طراحی یا موسیقی را داشته باشند .عالوه
بر آن هم دو گروه درسی برتتیب دروس فرهنگی
و اجتامعی (تاریخ ،علوم دینی و علوم اجتامعی)
و علوم طبیعی (زیست شناسی ،جغرافیا و
شیمی) وجود دارد.

دروس انتخابی

باید حداکثر چهار درس انتخابی را انتخاب کرد که جوان مایل است در زمینه آهنا
ادامه حتصیل بدهد.

رشایط پذیرش

• امتحان کالس دهم دروس زبان دانامرکی ،زبان انگلیسی و ریاضی را گذراند.
• امتحان هنائی مدرسه یا امتحان کالس دهم درس فیزیک/شیمی را گذراند.
• باید بنی دو تا چهار سال زبان فرانسه یا آملانی را آموزش دید و یا امتحان هنائی
مدرسه بعد از قرعه کشی یا امتحان کالس دهم این دروس را گذراند.
• مستقی ًام بعد از کالس دهم تقاضای پذیرش داد.
• یک نقشه حتصیل تأئید شده داشت.

 HFبرای بزرگساالن

میتوان دیپلم  HFرا بصورت دروس جداگانه گرفت گرچه چندین سال از ترک
حتصیل گذشته باشد .میتوان از طریق برداشتن تک تک دروس و اتصال آهنا هبم یک
دیپلم کامل  HFدرست کرد.
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امکانات متعدد
کالس دهم

کالس دهم داوطلبانه است و رشوع حتصیالت جوانان را میرس میسازد.

این آموزش برای جوانانی است که بعد از گذراندن مدرسه نیاز به تقویت سطح
درسی خود دارند و برای دانش آموزانی است که در انتخاب حتصیالت جوانان خود
مشکوک هستند .دانش آموزان کالس دهم باید فعال باشند و میتوانند خود در مورد
اینکه در طی ساعات درس چه باید کرد تصمیم بگریند.

آموزش

کالس دهم از یک بخش اجباری و یک بخش انتخابی تشکیل شده است.
بخش اجباری شامل دروس زبان دانامرکی ،ریاضی و زبان انگلیسی است .عالوه بر
آن یک گزارش اجباری درباره حتصیل و کار بنا به انتخاب شخصی هم جزو برنامه
است .این گزارش باید با نقشه حتصیل ارتباط داشته باشد.
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دروس انتخابی مدارس با هم فرق دارند ولی برای نمونه میتواند ورزش ،علوم
اجتامعی ،علوم طبیعی ،تکنولوژی و ارتباطات یا ( iværksætteriبرنامه ریزی و
اقدام بکار) باشد.

من میخواستم به دبریستان بروم ولی زبان دانامرکیم آنقدر
خوب نبود .در عوض کالس دهم را رشوع کردم و بعد از آن به
( htxدبریستان فنی) رفتم .سخت بود و نمرات امتحانیم باال نبود.
اما قبول شدم و امروز در دانشگاه کپنهاک فیزیک میخوانم.
ارکان  22ساله

"پل سازی"

مهه دانش آموزان باید یک دوره دو هفته "پل سازی" را بگذرانند که در عرض این
مدت در کالس درس یکی از حتصیالت جوانان رشکت میکنند .بعالوه میتوان تا
چهار هفته داوطلبانه در برنامه "پل سازی" رشکت نمود.
مهچننی میتوان به کارآموزی یا دیدار از حمل کار رفت .به ص  8مراجعه شود.
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امتحان پایانی

در پایان کالس دهم میتوان یا امتحان کالس دهم و یا امتحان هنائی کالس هنم
مدارس را گذراند.

نقشه حتصیل

دانش آموز مهراه با خانه و مدرسه (مشاور حتصیلی جوانان) نقشه حتصیل خود را هتیه
میکند .این نقشه پایه و اساس خوبی برای انتخاب نوع صحیح حتصیل بعد از کالس
دهم میباشد.
میتوان کالس دهم را در جاهای خمتلف مانند مدرسه معمولی ،مرکز آموزش کالس
دهم ،مدرسه ملی یا در ( efterskoleمدرسه تکمیلی) گذراند.

 – Efterskoleمدرسه تکمیلی

تعداد زیادی  efterskoleرا انتخاب میکنند تا سعی نامیند روی پای خود بایستند و
خود را هبرت بشناسند.
 Efterskoleبرای دانش آموزان  14تا  18ساله است .دانش آموزان در حمل مدرسه
زندگی میکنند ولی میتوانند چند بار آخر هفته به منزل بروند.
 Efterskoleمدرسه ملی است که بابت اقامت درآن باید پول پرداخت .دولت هم یک
کمک مالی میپردازد.

آموزش

حمتوی و سطح آموزش مانند کالس هشتم تا دهم مدارس عادی است .در اکثر
مدارس  Efterskoleمیتوان امتحان هنائی کالس هنم یا امتحان کالس دهم را گذراند.
آموزش مانند مدارس معمولی از ماه آگست رشوع و در ماه ژوئن متام میشود.
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مدارس  Efterskoleدر رسارس کشور وجود دارند .اکثر مدارس  Efterskoleعالمت
مشخصه و خصوصیات خود را دارند .این نکته میتواند از نظر اعتقادات یا در زمینه
درسی باشد .برای مثال:
• ورزش
• طبیعت و حمیط زیست
• زبان و فرهنگ
• موسیقی ،تئاتر و هنر
• خانه داری و تغذیه
• آموزش خاص
در بعضی از مدارس به دانش آموزانی که برایشان دنبال کردن درس مشکل است
آموزش فوق العاده خاص پیشنهاد میشود.
در سایت  www.efterskole.dkلیست مدارس  Efterskoleوجود دارد.
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تا یک سوم دوره مدرسه تولیدی را میتوان در مدارس دیگر گذراند .برای مثال
آموزش دروس عمومی در  VUCو یا بخشی از دوره پایه را در یک آموزشگاه .دانش
آموزانی که یک دوره مدرسه تولیدی را برای مدت بیش از سه ماه بگذرانند باید
معموال آنرا با دوره های دو تا پنج هفته ای که باعث کسب مهارت میشوند ادغام
کنند .بعالوه رشکت کنندگان میتوانند در آغاز هر ششامه بمدت چهار هفته یک دوره
کارآموزی داشته باشند.
آموزش بصورت کارهای عملی در مثال کارگاه های زیر است:
• چوب و فلز
• نساجی و طراحی
• آشپزخانه و کافه تریا
• باغبانی و کشاورزی
• کامپیوتر و ارتباطات
• دروس موسیقی/ابتکاری

حقوق

در مدرسه تولیدی به دانش آموز کمک مالی حتصیل در مدرسه ()skoleydelse

پرداخت میشود.

رشایط پذیرش
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مدرسه تولیدی ()Produktionsskole

آموزش در مدارس تولیدی بر پایه کار عملی و تولید میباشد و برای جوانانی است
که هنوز آمادگی رشوع حتصیالت جوانان را ندارند .آموزش بصورت انفرادی برنامه
ریزی میشود.

هدف از این آموزش حتکیم رشد فردی جوانان و هبرت ساختن امکانات آنان برای
گذراندن حتصیل و کسب کار میباشد .در مدرسه تولیدی جوان مهارهتائی کسب میکند
که به وی کمک کرده تا بتواند یکی از انواع حتصیالت جوانان را بگذراند.

آموزش

آموزش بشکل فعالیتهائی در کارگاههای خمتلف است که کارهای عملی و حل مسائل
با آموزش نظری (تئوری) ادغام شده است .بعالوه آموزش دروس معمولی که جوان
را آماده رشوع یکی از حتصیالت جوانان میسازد در این مدارس ارائه داده میشود.

• مدارس تولیدی به جوانان زیر  25سال که حتصیالت جوانان را نگذرانده و یا در
حال حارض رشایط رشوع چننی حتصیلی را دارا نیستند و یا ترک چننی حتصیلی
کرده اند پیشنهاد میشود.
• باید کالس هنم را متام کرده باشند و یا به طریق دیگری دوره آموزش اجباری
مدارس را گذرانده باشند.
قبل از رشوع مدرسه تولیدی باید مرکز مشاوره حتصیلی جوانان برآورد کند که
شخص جزو گروه مورد نظر مدارس تولیدی است یا نه.
اگر جا باشد میتوان در هر موقع سال مدرسه را رشوع کرد و حداکثر یکسال به آنجا
رفت.
تقاضای پذیرش باید به مدرسه مربوطه حتویل داده شود.
در سایت  www.produktionsskoler.dkمیتوان لیست مدارس تولیدی را پیدا
کرد.
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حتصیالت حرفه وفن پایه – egu

 Eguبرای جوانان زیر  30سال است که بالفاصله رشایط پذیرش انواع دیگر
حتصیالت جوانان را دارا نیستند .حتصیل بصورت انفرادی برنامه ریزی میشود.

در طی دوران کارآموزی حقوق شاگردی و در دوران حتصیل در مدرسه کمک
حتصیل در مدرسه ( )skoleydelseپرداخت میشود.

بعد از

دوره این حتصیل در درجه اول عملی است و بنی دوره های آموزش در مدرسه و دوره
های کارآموزی تقسیم شده است .معموال دوره آن دو سال است ولی در رشایط
خاص میتوان مدت آنرا برای یکسال متدید نمود.

بعد از پایان  eguمهارت در حرفه و فن کسب شده و میتوان با داشتن امتیاز در حرفه
ای ادامه حتصیل داد.

مدت دوره ها ئی که در مدرسه گذرانده میشود بنی  20تا  40هفته متغری است و
معموال شامل دوره های آموزشی حتصیالت حرفه ای است.

رشایط پذیرش

جوان مهراه با یک مشاور ،حتصیل خود را برنامه ترتیب میدهد .مشاور در عرض متام
دوره حتصیل جوان را مهراهی کرده و در صورت برخورد با مشکالت او را کمک
میکند.

کارآموزی

دوره های کارآموزی در یک یا چندین حمل کار و یا بشکل کارآموزی کارگاهی در یک
مدرسه فنی ،مدرسه تولیدی یا امثال آن طی میشود.

32

وضعیت مالی

زمینه های درسی میتواند از اینقرار باشند:
• اتومبیل و فلز
• بوتیک و دفرتداری
• آشپزخانه و کافه تریا
• ساختامن
• امور تربیتی و پرستاری
در صورت نیاز میتوان کمک و آموزش فوق العاده دریافت کرد.

egu

• باید کالس هنم را متام کرد
• باید زیر  30سال داشت
• نباید مشغول به حتصیل از مجله در مدارس تولیدی بود
• نباید اشتغال بکار داشت
• نباید رشایط گذراندن یکی دیگر از حتصیالت جوانان را که باعث کسب مهارت
میشود ،دارا بود.
تقاضای پذیرش باید تسلیم مرکز مشاوره حتصیلی جوانان شود.

حتصیالت ج وانان نوع ویژه

به جوانانی که نیازهای خاصی دارند بعد از پایان مدرسه پایه یک حتصیالت سه
ساله جوانان پیشنهاد میشود .این حتصیل برای جوانانی است که عقب افتاده هستند
و مهچننی جوانانی که برایشان امکان ادامه نوع دیگری از حتصیالت جوانان وجود
ندارد.
این حتصیل مناسب با صالحیتها و عالقه های هر جوان برنامه ریزی میشود .هنگام
رشوع حتصیل باید زیر  25سال داشت.
هدف کمک به رشد شخصی و هبرت ساختن امکانات جوان برای یک زندگی مستقل
و فعال است.
پذیرش از طریق مشاور حتصیلی جوانان امکان دارد.

امکانات ویژه ب رای ج وانانی که در سن باال به
کشور آمده اند

برای نوجوانانی که در سن باال یعنی در سن  14سالگی یا بیشرت به دانامرک آمده اند
امکانات ویژه ای وجود دارد .دروس معمولی (مثال در  VUCیا مدرسه زبان) ولی با
تأکید بر آموزش زبان دانامرکی درس داده میشود.
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مدرسه خانه داری و کارهای دستی

در این مدارس آشپزی ،خانه داری ،نظافت شخصی ،نساجی ،خیاطی ،رنگکاری و
غریه آموخته میشود .مهچننی دروس عادی مدرسه نیز تدریس میشود.
مدارس خانه داری و کارهای دستی مدارس ملی هستند که بابت رشکت در آهنا باید
پول پرداخت .دولت و کمون هم به این مدارس کمک مالی مینامیند.
برای اطالعات بیشرت به سایت  www.hus-haand.dkرجوع شود.

مدرسه ج وانان

رشکت در مدرسه جوانان داوطلبانه و برای جوانانی است که مایلند چیزهای بیشرتی
یاد بگریند .تدریس هم در روز و هم در شب است و در بعضی موارد نیز میتوان
درسی را با امتحان هنائی متام کرد .در بعضی جاها میتوان آموزش فوق العاده زبان
دانامرکی (تا پایان سن  25سال) دریافت نمود.
رشکت در کالس رایگان است.
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برای اطالعات بیشرت در مورد امکانات موجود در نزدیکی حمل زندگیتان با مرکز حملی
مشاوره حتصیلی جوانان متاس بگریید.

اطالعات عملی
تقاضانامه

دانش آموزان کالس هنم و دهم یکبار در سال تقاضا میکنند تا در حتصیالت جوانان
پذیرفته شوند .فرم تقاضا را میتوان از طریق سایت  www.optagelse.dkدریافت
و پر کرد.

تقاضانامه باید حداکثر تا پانزدهم مارچ به مدرسه ای که دانش آموزان به آن مریود
حتویل داده شود .مدرسه تقاضانامه و نقشه حتصیل دانش آموز را به مدرسه مورد نظر
میفرستد.
دانش آموزانی که به کالس هنم یا دهم نمریوند باید فرم تقاضا را از طریق سایت
 www.optagelse.dkپر نموده و به مدرسه ای که بیشرت مورد نظرشان است ارسال
دارند .میتوان در عرض سال تقاضای پذیرش داد.
در صورت تقاضای پذیرش در  ،eguمدرسه تولیدی یا حتصیالت جوانان نوع ویژه
باید با مشاور حتصیلی متاس گرفت .در رابطه با تقاضانامه میتوان از مشاور حتصیلی
جوانان یا مرکز مشاوره حتصیلی جوانان کمک خواست.
اگر جوان مایل باشد که به  efterskoleبرود باید بمنظور پذیرش ،مستقی ًام و خیلی
رسیع با مدرسه مورد نظر متاس بگرید.

وضعیت مالی

آموزش در طی حتصیالت جوانان رایگان است .این نکته البته در مورد مدارس خانه
داری و کارهای دستی صادق نیست .در مهه مراکز حتصیالت جوانان باید دانش
آموزان خود بابت مثال لغتنامه ،ماشنی حساب و کاغذ پول پرداخت کنند.

( SUکمک مالی حتصیلی

دولتی)

زمانیکه جوان  18سال متام داشته باشد میتواند کمک مالی حتصیلی دولتی ()SU
تقاضا کند .میزان مبلغ آن بستگی به درآمد والدین و حمل زندگی جوان (در منزل نزد
پدر و مادر یا جدا از آنان) دارد .از طریق  SUنیز میتوان وام با هبره کم گرفت .این

کمک نیز شامل اتباع خارجی ساکن دانامرک میشود

من مهیشه عاشق تکنیک بودم بنابراین رشته procesoperatør

را انتخاب کرده ام .دقیق بودن و خیلی منظم کار کردن باب
میل من است .در مدرسه هم به فیزیک و شیمی خیلی عالقه
داشتم.
دنیاال  20ساله
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البته باید رشایط دیگری را نیز دارا باشند .برای اطالعات بیشرت به www.su.dk

مراجعه کنید.

رفت و آمد

در حتصیالت جوانان که دانش آموز حقوق دریافت نمیکند میتوان بابت رفت و آمد
تقاضای کمک مالی کرد .در این مورد از حمل حتصیل سؤال نامئید.
برای اطالعات بیشرت درباره کار و حتصیل به سایت  www.ug.dkرجوع کنید.
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Farsi

جوانان در راه

اطالعات درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

بعد از کالس هنم یا دهم برای جوانان امکانات حتصیل فراوان است .در این جزوه بطور خمترص اکثر
رشته های حتصیلی ترشیح شده است .درباره حتصیالت حرفه ای ،حتصیالت دبریستانی ،حتصیالت
حرفه و فن پایه ،مدارس تولیدی و غریه مطالبی بخوانید و درباره مسائلی چون وضعیت مالی و
تقاضانامه اطالعاتی کسب نامئید.
مشاوران حتصیالت جوانان میتوانند اطالعات و راهنامئی های بیشرتی در اختیار بگذارند.

این جزوه توسط انتشارات درس و کار و با مهکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت جذب در
جامعه منترش شده است.
این جزوه مهچننی زیر عنوان ” ”Værktøjer for vejledereدر سایت www.vejledningsviden.dk

موجود است.

