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ما هي مبادرة AusBildung bis 18؟

مبادرة التعليم والتدريب املهني“AusBildung bis 18” هي مبادرة 
تابعة للحكومة االتحادية بالنمسا. والغرض منها هو إتاحة الفرصة لجميع 

الشباب واملراهقني حتى سن 18 عاًما يف عمل تدريب مهني يتجاوز حدود 
املدرسة اإللزامية. األساس القانوين ملبادرة “AusBildung bis 18“ هو 

قانون التدريب املهني اإللزامي.

ما الهدف من مبادرة AusBildung bis 18؟

 •  الهدف من املبادرة هو حصول جميع الشباب عىل شهادة التدريب
 املهني ليتمكنوا من تدبري حياتهم التالية بشكل مستقل وأن يصبحوا

جزًءا أكرث فاعلية يف املجتمع.

•   الشابة أو الشاب الذي يقوم بالتدريب املهني يجد وظيفة بشكل أسهل 
وتُتاح له فرص أكرب لكسب املزيد من املال والعيش بصحة أكرب والتمتع 

بعمر أطول.

أي نوع من مبادرة AusBildung bis 18؟

هناك العديد من الفرص املتوفرة للشابات والشباب ألداء التدريب املهني:

 •  االلتحاق بإحدى املدارس العامة العليا )AHS( أو املدارس
 املهنية املتوسطة العليا )مثل: HAS, HAK, HTL( أو

مبدرسة خاصة أو مدرسة الزراعة وإدارة الغابات.

•  التدريب املهني يف واحدة أو العديد من مهن التدريس التي يزيد 
عددها عن 200 مهنة أو يف مؤسسة تعليمية أو يف ورشة تعليمية 

.)AMS التعليم متعدد الرشكات التابع لخدمة سوق العمل(
• التدريبات العملية يف املهن الطبية واالجتامعية.

 •  عروض أخرى للتعليم والتدريب املهني، مثل دورات االستعداد
العملية. للتدريبات 

يوجد باملوقع اإللكرتوين ausbildungbis18.at قامئة 
بالعروض التي تلبي التدريب املهني اإللزامي!

www.ausbildungbis18.at

info@AusBildungbis18.at 

جميع املعلومات اإلضافية:

 تعلم اآلن عرب املوقع:
www.ausbildungbis18.at

 

 ARABISCH



 تتوافر جميع املعلومات وعروض الدعم واملساعدة
 مبكاتب التنسيق:

،AusBildung bis 18 عن مبادرة  •
 •  معلومات عن التدريب املهني اإللزامي وعن

قانون التدريب املهني اإللزامي،

 •  االستشارة يف حالة عدم التحاق الشابة أو الشاب باملدرسة
 أو عدم قيامه بالتدريب املهني أو عىل وشك التوقف عن

التعليم املدريس أو التدريب املهني.

توجد استشارة الشباب يف مركز 
تدريب الشباب التابع لخدمة وزارة 

 الشؤون االجتامعية:

•  ما هي أفضل الطرق لنقل 
مواهبك إىل الحياة املهنية،

•  معرفة أفضل مهنة أو أفضل 
مدرسة تناسبك بأفضل ما يكون،

•  اطلب املساعدة عند مواجهة 
التحديات.

املعلومات والتوسط واالستشارة 
:)AMS( عرب خدمة سوق العمل 

•  البحث عن وظيفة تدريسية،
•  التوسط يف توفري عروض 

 االستشارة والتأهيل
)عىل سبيل املثال: دورات 

إعدادية عن التعليم متعدد 
املؤسسات(،

• املساعدات.

 ماذا يعني التسجيل اإللزامي وفق قانون
التدريب املهني اإللزامي؟

•  التسجيل اإللزامي يُطبق عىل أولياء األمور والوالدين واملدارس 
والرشكات والهيئات.

•  لا ميكن االلتحاق بسوق العمل مع بلوغ 18 عاًما من العمر دون 
عمل تدريب مهني إال يف حاالت استثنائية.

ما الذي ميكنني فعله؟

www.ausbildungbis18.at
info@AusBildungbis18.at

www.neba.at/jugendcoaching  
www.ams.at :(AMS( خدمة سوق العمل

رقم الخدمة
0800 700 118

 استغل مواهبك وشكل مستقبلك وكن شخصيتك يف الحياة. يدعمك برنامج AusBildung bis 18 يف طريقك الجديد. هل ال تعلم بعد طريقك املهني وما هو التدريب العميل املناسب لك؟ ل تقلق: هناك فرص أكرث مام تعتقد.
No front: من ميكنه املزيد سيشارك بشكل أفضل.


