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مركزك احمللي لالرشاد التعليمي للشبيبة:

(العنوان  ،الرقم الهاتفي  ،البريد الكتروني  ،مواعيد الدوام وعنوان املوقع االلكتروني)

التعليم

www.su.dk
معلومات حول الدعم املالي للشبيبة في الفترة
الدراسية
أصدر هذه املطبوعة مجلس االرشاد الدراسي واملهني بالتعاون ووزارتي
الدمنركيتي.
التعليم واالندماج
نْ

املفتاح للمستقبل
كما ميكنك إيجاد املركز عبر املوقع االلكتروني ()www.ug.dk

االرشاد التعليمي للشبيبة

ملاذا التعليم؟

األهالي األعزاء

طفلك سيختار الفرع التعليمي الذي
اختيار
سيلتحق به بعد املدرسة االبتدائية.
ٌ
كبير على مستقبله .فالتعليم هو
أثر
ٌ
له ٌ
ٍ
وراتب أعلى.
الطريق إلى وظيف ٍة جيدة

من الضروري أن تدعم طفلك بفاعلي ٍة وقوة.
نصائحك ميكن أن تساعده على اتخاذ القرار
الصحيح.
هنالك فروع تعليمية كثيرة لالختيار فيما
بينها  ،ومن الصعب التمييز فيما بينها
جميعا ً .من الضروري معرفة اإلمكانيات
اخملتلفة .ميكن للمرشد التعليمي للشبيبة
أن يزودك باملعلومات الالزمة وأن يساعدك في
األمور العملية.
حاولْ أيضا ً االطالع على مطبوعة «شبيبة
على الطريق – معلومات حول التعليم» .أو
ادخل للموقع االلكتروني ( .)www.ug.dkفيه
ميكنك القراءة عن الفروع التعليمية والفرص
الوظائفية اخملتلفة.
كما ميكنك وطفلك االتصال باملركز احمللي
ٍ
موعد
لالرشاد التعليمي للشبيبة وحتديد
وأحد املرشدين العاملني فيه.
أطيب التحيات
مركزك احمللي لالرشاد التعليمي للشبيبة

ما الذي يجب أن تفعله؟

• اقرأ املزيد عن الفروع التعليمية والوظائف اخملتلفة.
• حتدث وطفلِك حول العمل والدراسة.

• ادعم طفلك ليختار الفرع الدراسي وليجتازه.

• حتدث ومعلم طفلك واملرشد التعليمي للشبيبة.
الالزمي
• وفر لطفلك في البيت املكان والهدوء
نْ

• ليعمل دروسه  ،وشجعه ليذهب للمكان اخملصص
للمساعدة في الوظائف املنزلية.

أين ميكنك احلصول على املساعدة؟
• لدى املعلمني في املدرسة.

• لدى املرشد التعليمي للشبيبة في املدرسة.

• في املركز احمللي لالرشاد التعليمي للشبيبة .انظر إلى
العنوان في الصفحة اخللفية.

ما معنى....؟

•  :UUاالرشاد التعليمي للشبيب

•  :UU-centerمركز محلي يتولى مسؤولية إرشاد
الشبيبة

•  :UU-vejlederاملرشد التعليمي للشبيبة  ،وهو
شخص متخصص مهمته توجيه الشبيبة واألهالي
فيما يخص التعليم والعمل.

•  :Uddannelsesbogكراسة املسار التعليمي ،وفيها
يصف الطالب كيفية عمله في املدرسة ومدى ازدهاره
وارتياحه فيها.

•  :Uddannelsesplanاخلطة التعليمية  ،وفيها يصف
الطالب االختيار الدراسي وما يفكر فيه مستقبالً.

