"لسوف أنصح كل صبي
بأن يشارك في هذه الفعالية".
فلوريان 16 ،سنة

أعزائي اآلباء،
في فعالية يوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل الصبيان ،والتي تُقام عادة في يوم الخميس الرابع من شهر أبريل ،تفتح المؤسسات والمنظمات والشركات،
بل وأيضا المعاهد العليا ووكاالت العمل ،أبوابها للصبيان بد ًءا من الصف الدراسي الخامس .حيث يمكنهم االستعالم عن مجموعة عريضة من المهن التدريبية
والمسارات الدراسية ،والتي قلما تسترعي اهتمامهم حتى ذلك الحين ،على سبيل المثال في مجاالت الصحة والرعاية والشؤون االجتماعية والتربية والتعليم
وكذلك الخدمات .يحظى الصبيان في هذا اليوم بإمكانيات متنوعة للتباحث في تخطيطهم لمهنتهم وحياتهم .يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع
اإللكتروني  www.boys-day.deفي قسم ( Schulen + Elternالمدارس  +اآلباء).

لماذا يتم تخصيص يوم مستقبل للصبيان؟
الصبيان لديهم اهتمامات وطاقات متنوعة .وفي يوم الصبيان  Boys’Dayيمكنهم تجريب المجاالت المهنية والدراسية ،والتي
مازالت تعمل فيها السيدات على وجه الخصوص .إال أن سوق العمل يتغير باستمرار ومن ثم تتغير أيضا الفرص المهنية المتاحة
للشباب .والمهن التي يهيمن عليها الرجال حتى اآلن [كالزراعة مثال أو في قطاعات اإلنتاج] تتضاءل ،وفي المقابل تتزايد فرص
العمل في مجال الصحة والتعليم .وهنا تتجلى الرغبة صراحةً في إعداد جيل ناشئ من الذكور لهذه القطاعات!
في يوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل الصبيان يمكن للصبيان ،من خالل التدريبات العملية على مدار اليوم والفعاليات
الثرية بالمعلومات واستعالمات الشركات والمؤسسات أو ورش العمل ،التعرف على مجاالت عمل جديدة ومثيرة وتحسين
مهاراتهم االجتماعية.

كيف يمكنك تدعيم ابنك
في تخطيطه لمهنته وحياته؟
قَدّم له مساعدتك في البحث عن تدريب عملي مناسب على مدار يوم الصبيان  .Boys’Dayواستخدم عندئذ الموقع اإللكتروني
 www.boys-day.deوابحث في المستكشف الراداري ليوم الصبيان  Boy’Dayعن عرض شيق بالقرب منك .يمكن البنك،
على سبيل المثال ال الحصر ،أن يقضي يو ًما في مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو مؤسسة رعاية أو التعرف على مسارات دراسية
شجّع ابنك ،إذا كان
جديدة أو المشاركة في ورشة عمل .يعد يوم الصبيان  Boys’Dayركنًا ها ًما من أركان االسترشاد المهنيَ .
لديه رغبة ،على إتمام تدريبات عملية طويلة المدة إلى جانب تدريب يوم الصبيان  Boys’Dayأحادي اليوم .وثمة إمكانيات رائعة
تقدمها في هذا السياق المؤسسات والشركات التي تشارك في يوم الصبيان .Boys’Day
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من الصبيان المشاركين
أعجبهم يوم العمل بشكل جيد
للغاية أو بشكل جيد.
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من مقدمي العروض
الحظوا اهتما ًما وانخرا ً
طا كبيرين
من قِبَل الصبيان المشاركين.

…وماذا عن ابنتك؟
تتمتع البنات والفتيات باهتمامات وطاقات متنوعة وتعليم مدرسي جيد .إال أنهن ال يستغلن إمكانياتهن بالشكل الكامل .ولذلك فإن يوم
البنات  – Girls’Dayيوم مستقبل البنات يتيح للتلميذات بد ًءا من الصف الدراسي الخامس إمكانية التعرف على مدار يوم على نطاقات
العمل التي قلما تسترعي اهتمامهن ،على سبيل المثال المهن التقنية أو الحِ َرفية .يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع
اإللكتروني .www.girls-day.de

كيف تكون مشاركة المدرسة؟
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في جميع الواليات االتحادية تقريبا تنصح وزارات الثقافة بالمشاركة في يوم الصبيان  Boys’Dayأو العروض المشابهة
للتالميذ بد ًءا من الصف الدراسي الخامس .بالنسبة للمدارس يعتبر يوم العمل – وبصفة خاصة باالرتباط مع أعمال التحضير
والمتابعة الالحقة المناسبة للفئة العمرية – ركنًا ها ًما في سياق موضوع االسترشاد المهني والتخطيط للحياة.
هيئة التنسيق على مستوى الجمهورية االتحادية ليوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل الصبيان تقدم المشورة والدعم
للمدارس والجهات الفاعلة األخرى في تطبيق نماذج عمل مناسبة للصبيان في نطاق المدرسة وخارجها.

االتصال
هيئة التنسيق على مستوى الجمهورية االتحادية ليوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل
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من معلمي المدارس
المشاركة كانوا راضين للغاية
حتى راضين عن يوم الصبيان
.Boys’Day

www.boys-day.de
www.klischee-frei.de

تخبرك المبادرة االتحادية بالكيفية
التي يمكنك تشجيع طفلك بها لتتبع
المواهب ومكامن
القوة لديه.

طلب
إعفاء من الدرس

*

* يُمأل من قِبَل الوالدين لإليداع في المدرسة

إلى
اسم المدرسة
معلم/معلمة الفصل

الصف الدراسي

الشارع | رقم المنزل

المدينة

من
االسم األول واسم العائلة لولي األمر
الشارع | رقم المنزل
رقم

المدينة

الهاتف [متاح طوال النهار]

طلب إعفاء من الدرس للتلميذ
[أدخل االسم األول واسم العائلة لالبن]

حضرات السيدات والسادة،
يرغب ابني في المشاركة في فعالية يوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل الصبيان
 .يوم الصبيان  Boys’Dayيدعم ابني في تخطيطه لمهنته
في
[أدخل التاريخ]
وحياته .ولذلك أرجو منكم إعفاء ابني في هذا اليوم من حضور الدرس المدرسي أو إتاحة
إمكانية المشاركة في إطار الفعالية المدرسية ليوم الصبيان .Boys’Day

سيحضر ابني فعالية يوم الصبيان  Boys’Dayلدى
مؤسسة | منظمة | شركة
جهة االتصال
التاريخ | توقيع ولي األمر

المعلومات
بخصوص يوم الصبيان  – Boys’Dayيوم مستقبل الصبيان يمكنك الحصول عليها مجانًا لدى هيئة التنسيق على مستوى الجمهورية
االتحادية على الموقع اإللكتروني  www.boys-day.deأو عبر البريد اإللكتروني info@boys-day.de

مدعومة من

فعالية من
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