"يوم البنات Girls’Day
يمثل فرصة رائعة لنا نحن البنات!"

باوال 14 ،سنة

أعزائي اآلباء!
تُقام فعالية يوم البنات  – Girls’Dayيوم مستقبل البنات في كل عام عادة يوم الخميس الرابع من شهر أبريل* .وهو يقدم للتلميذات بد ًءا
من الصف الدراسي الخامس إطاللة على المجاالت المهنية والمسارات الدراسية ،التي قلما تسترعي اهتمام البنات .الشركات والمصانع
والمعاهد العليا والمراكز البحثية والكثير من المؤسسات األخرى تفتح أبوابها للبنات في هذا اليوم وتقدم معلومات عن باقة عريضة من
المهن التدريبية والمسارات الدراسية في مجاالت المهن الحِ َرفية والتقنيات وعلوم الطبيعة وتكنولوجيا المعلومات.
يمكن للبنات تجريب مهاراتهن بشكل عملي وإنشاء قنوات اتصال هامة والتعرف على سيدات تعملن في المجاالت الحِ َرفية والتقنية.
يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص يوم البنات  Girls’Dayعلى الموقع اإللكتروني  www.girls-day.deفي قسم
( Schulen + Elternالمدارس  +اآلباء).
*إذا ح َّل الموعد الفعلي ليوم البنات  Girls’Dayفي عطلة عيد الفصح ،فسيتم تأجيل يوم مستقبل البنات.
تجد المواعيد الخاصة بعامي  2019و  2020على الموقع اإللكتروني .www.girls-day.de

الشركات تبحث عن جيل ناشئ مؤهل
الفتيات في ألمانيا لديها اهتمامات وطاقات متنوعة .إال أنهن ال يستغلن إمكانياتهن بالشكل الكامل ،بل إنهن يختارن من مجموعة محدودة
من المجاالت المهنية والمسارات الدراسية .وفي الوقت ذاته يتزايد افتقاد المصانع إلى جيل ناشئ مؤهل ال سيما في المجاالت التقنية
والمجاالت المرتبطة بالتقنيات.
ً
مسجل في المستكشف الراداري ليوم البنات  ،Girls’Dayفهذا يعني أن مكان ابنتك مضمونًا بشكل
إذا كان العرض الذي تم زيارته
إضافي من خالل يوم البنات  .Girls’Dayوإذا لم تجد ابنتك في المستكشف الراداري على الموقع اإللكتروني www.girls-day.de
مكانًا مناسبًا ،فيمكنها أيضا أن تبحث عن مكان في إطار مبادرة ذاتية.

كبيرا في التأثير على االختيار المهني ألطفالك
دورا ً
أنت تلعب ً
أنت تعرف مكامن قوة ومواهب ابنتك ،ويمكنك تشجيع اهتماماتها ومرافقتها على درب اتخاذها لقرارها .تحدث مع معلمي ابنتك حول ما
إذا كانت المدرسة تخطط للمشاركة في يوم البنات  .Girls’Dayقَدّم البنتك الدعم في البحث عن مكان مناسب في يوم البنات Girls’Day
عبر الموقع اإللكتروني .www.girls-day.de
شجّع ابنتك على إتمام تدريات عملية أخرى إلى جانب تدريب يوم
يعد يوم البنات  Girls’Dayركنًا ها ًما من أركان االسترشاد المهنيَ .
البنات  .Girls’Dayوتشير األبحاث إلى أن الممارسات التطبيقية والتدريبات العملية مفيدة للغاية في عملية اختيار المهنة.

% 97
من البنات
تُق ِيّم يوم البنات Girls’Day
بمستوى "جيد جدًا"
و"جيد".

% 40
من البنات يودون
المشاركة في تدريب عملي
أو تدريب في المنظمة التي تم
زيارتها في إطار يوم البنات
.Girls’Day

بالنسبة للصبيان يوجد يوم الصبيان Boys’Day
بالتوازي مع يوم البنات  Girls’Dayيقدم يوم الصبيان  Boys’Dayعروضًا بخصوص موضوع التخطيط المهني والتخطيط للحياة
صا للصبيان .تعرف على المزيد على الموقع اإللكتروني .www.boys-day.de
موجهة خصي ً

المدرسة ويوم البنات Girls’Day
تجد على ظهر الورقة نموذج لطلب إعفاء من حضور اليوم المدرسي البنتك .قم بتقديم هذا النموذج للمدرسة بعد ملئه .في جميع الواليات
االتحادية تقريبا تنصح وزارات الثقافة بالمشاركة السنوية في يوم البنات  Girls’Dayبد ًءا من الصف الدراسي الخامس.
وعلى الرغم من ذلك إذا واجهتك مشكالت بخصوص اإلعفاء من حضور اليوم المدرسي ،فيمكنك بالطبع االتصال بنا
عبر البريد اإللكترونيinfo@girls-day.de :

االتصال
هيئة التنسيق على مستوى الجمهورية االتحادية ليوم البنات  – Girls’Dayيوم مستقبل البنات

هاتف  | info@girls-day.de | 0521.106-73 57www.girls-day.de
©
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% 62
من البنات ت َعرفن في يوم
البنات  Girls’Dayعلى
مهن تثير اهتمامهن.

طلب
إعفاء من الدرس*

* يُمأل من قِبَل الوالدين .يُودَع الطلب في المدرسة.

إلى:
اسم المدرسة
معلم/معلمة الفصل

الصف الدراسي

الشارع | رقم المنزل
المدينة

من:
االسم األول واسم العائلة لولي األمر
الشارع | رقم المنزل
محل اإلقامة
رقم الهاتف [متاح طوال النهار]

طلب إعفاء من الدرس للتلميذ:

أدخل االسم األول واسم العائلة لالبنة

حضرات السيدات والسادة،
ترغب ابنتي في المشاركة في فعالية يوم البنات  – Girls’Dayيوم مستقبل البنات في
أدخل التاريخ

يوم البنات  Girls’Dayيدعم ابنتي في تخطيطها المهني وتخطيطها لحياتها.
ولذلك أرجو منكم إعفاء ابنتي في هذا اليوم من حضور الدرس المدرسي أو إتاحة إمكانية المشاركة في إطار الفعالية المدرسية ليوم البنات .Girls’Day

ستحضر ابنتي فعالية يوم البنات  Girls’Dayلدى:
الشركة | المنظمة
جهة االتصال

الهاتف

التاريخ | توقيع ولي األمر

المعلومات

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

مدعومة من

