
 

 
 طی کار آموزی قوی باشیم

 
 (SESکارشناسان بازنشستە ) سرویس

 (VerAجلوگیری از ترک کارآموزی )

 

 
میکشند. فقط نیمی از این افراد قادر بە یافتن دورە آموزش دست برای همیشە و قبل از اتمام از دورەهای آموزشی داوطلبان از ٪ ٢٥در آلمان 

این وظیفە را بر عهدە گرفت  ٢٠٠٨( در سال SESمیشوند. بە همین خاطر سرویس بازنشستگان )مراکز آموزش حرفەای  وجدید در شرکتها 

  ی جدیدی را پیشنهاد و عرضە کند.موفق نشدەاند دورە آموزشی خود را بە پیان برسانند دورەهااول بە کسانی کە بار 
 

 تمرین فردی

VerA  ویژگی کار . است آمادە شدن برای شروع کارو یک برنامە نظارەگری برای تقویت و رشد نیروهای متخصص در دورەهای آموزشی

VerA ( مدل دو ترکەTandem-Modell)  است. یعنی مشاورە فردی توسط یک مربی کە همیشە در کنار فرد ایستادە است. مدت، چهارچوب

 موفق است: روشفق با همدیگر تعیین میکنند. این یک اتو بر اساسنفر  وو محتوای این همکاری را د
 بە هدف میرسند. ح٪ از شرکت کنندەگان در این طر٨٠بیش از  

 
VerA اهداف     در موارد زیر از شما حمایت میکند     

   تقویت ارتباطگیری ■    درگیری در محل آموزش ■      
 رفع ضعفها در آموزش تخصصی ■   آموزیکار حل مشکالت در در مدارس  ■
   بهتر شدن خودسازماندهی ■     برای امتحان آمادگی ■
 آمیز دورە کار آموزی اتمام موفقت  ■    آموزی کاریافتن محل  ■

 
 گروە مورد هدف

VerA  آموزند  استگاە و حرفەای کە میخبینند صرف نظر از سن،  می آمادگیاز کسانی کە در حال آموزش هستند و یا برای آموزش دورە

درخواست همراهی بکنید. ارائە این خدمات برای شما  ، از طریق پست الکترونی و تلفنVerAحمایت میکند. شما میتوانید از طریق تارنمای 

 مجانی است.

 
 همراهی در حین آموزش

تجربە و دانش خود را  آنها میشود. ارائەخاری و داوطلبانە (  کە بازنشتە هستند و بە شیوە افتSESتوسط کارشناسان زن و مرد ) VerAت خدما
طول میکشد برای این کار آمادە میشوند و در دیدارهای خود تجاربشان را بە  دو روزکە یک سمینار  ازآنها پس  میکنند. لبە متقاضیان منتق

 شدەاند با هم جلسە میگذارند.کە متحمل مادی  قل میکنند. این داوطلبان ماهانە یکبار برای رفع ضررتهمدیگر من

 
 هزینە و حمایت

انجمن  ،(DIHK)اطاق صنعت و بازرگانی آلمان  SES همکار است. شرکای مجانیهمراهی و پشتبانی برای کسانی کە در حال آموزش هستند 

در چهارچوب ابتکار زنجیرە آموزشی وزارت  VerAاز  ( هستند.BFB( و اتحادیە فدرال کارهای آزاد )ZDH) مرکزی صنایع دستی آلمان

 ( حمایت میشود.BMBF)آموزش فدرال آلمان 

 
  SES در بارە 

 SESاعضای آن داوطلبانە برای تربیت نیروهای متخصص و مدیر کار میکنند. اعضای این سازمان یا  کە  کی از بزرگترین سازمانهای استی

تا حال در خارج از آلمان نیز برای انتقال تجربە و دانش تالش  ١٩٨٣بازنشستە هستند یا فعال کار خود را کنار گذاشتەاند. این سازمان از سال 
کمک میکند.  تحصیلدر آلمان بە جوانان در زمان کار آموزی و  SESسال بە باال است.  ٣٠از میکند. کسانی کە در خارج کار میکنند سنشان 

 ین جوان در آلمان است.. هدف بسیاری از آنان تربیت متخصصمتخصص در سراسر آلمان کار مینکد ١٢٠٠٠این سازمان بە اتکا بە 
 
 
 

 

 
 هستیم!در جست و جوی مربی همراه کارآموزی        VerAتماس با 

Experten Service (SES) Senior    مکاری با بە هVerA  عالقەمندید؟ پس ثبت نام  
Ausbildungsinitiative VerA    !کنید. از حضور شما بسیار حوشحال خواهیم بود  

Buschstraße 2, 53113 Bonn    :همە اطالعات را از این صفحە اینترنتی کسب کنید 
bonn.de-vera@ses40, -0228 2690    bonn.de-www.ses   

bonn.de-vera.ses 
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