BERUFSKOLLEG DES KREISES OLPE
Kurfürst-Heinrich-Straße 34-36 - 57462 Olpe  +49 2761 923700

Internationale Förderklasse
- Ausbildungsvorbereitung (einjährig - Vollzeit)
(APO-BK/Anlage A)

Arabisch

 1التدريب ١أهداف
األلمانية اللغة  -تعلم
سوق العمل  -نبذة عن
المختلفة العمل مجاالت في األساسية والمهارات المهنية المعرفة  -اكتساب
األلمانية الدبلومة الثانوية  -يمنح مجتازيه
دورة اجتياز على قادرا أنك انطباع أساتذتك اصبح لدى وقد الدراسية ،المواد جميع في المتميز األداء  -في حالة
وهذا .ببرنامج متقدم لتلتحق تحريري اختبار باداء لك يسمح سوف التالي ،الدراسي العام في الكلية في متقدمة
.مهني وموضوع واإلنجليزية واأللمانية الرياضيات التحريري يشمل االختبار االضافي
الرعاية المنزلي ،والتدبير والطبخ التغذية مجاالت في للعمل واحدة سنة الدولي خالل هذا التدريب  -سوف يؤهلك
المتاحة الموارد على تعتمد المقدمة الدورات نوع .التكنولوجيا أو الخشبية والمشغوالت واالجتماعية ،الصحية
.للمدرسة
 2القبول  ٢متطلبات
بين  ١٦و  ١٨عاما :أعمارهم تتراوح الذين المهاجرون الطالب
األلمانية  -الذين ال يجيدون اللغة
قصيرة لفترة أو الذين التحقوا بها للمرة االولى االلمانية بالمدرسة يلتحقون  -الذين
 الطالب الذين ال يحملون شهادات مدرسية سابقة 3الدراسية  ٣المواد
المادة
عدد الدروس
8-10

مواد حرفية متخصصة

2-4

رياضيات

2-4

لغة انجليزية
اقتصاد

2
يومان اسبوعيا

خبرة عملية (فصلين دراسيين)
مواد عامة

12

لغة المانية

2

علوم سياسية و اجتماعية

1

تربية دينية

2

رياضة

دروس اضافية
1-6
العمل  4خبرة أيضا انظر *

 4التدريب  /العمل خبرة ٤
اسبوعيا متخصص يومين عملي تدريب سوف يقوم المتدرب بحضور األول الدراسي الفصل *خالل
يومين الصحية للرعاية مؤسسة أو متجر عمل ،ورشة شركة ،في بالعمل سيقوم الطالب الثاني الدراسي الفصل *في
.العملية الخبرة على للحصول األسبوع في
في محل عملك وسيقومون بزيارتك .والدعم الالزم لكل متدرب المشورة سيقدم االساتذة التدريب فترة خالل
يقوم معلموك و مدربوك بتقييم عملك كما سوف ذلك على وعالوة المهنيين .و الى مدربيك إليك والتحدث
.للتدريب .مكان على العثور على سيساعدوك
اذا واجهت بعض الصعوبات نتيجة لعدم اتقانك اللغة االلمانية أو واجهت بعض المشاكل في محل تدريبك او عملك
سوف تتلقى تدريبات اضافية من خالل مدرستك.

 ٥ 5شروط انهاء الدراسة بالمدرسة
والخبرة الدراسية المواد جميع في كافية عالمات حققت إذا )،دبلوم( الدراسة إتمام شهادة على تحصل سوف
تنجح في سوف أنك يعتقدون المعلمين ولكن التدريب العملي ،أو المواد الدراسية من في أي فشلت إذا .العملية
واحدة .لمرة السنة بإعادة لك يسمح سوف التالية السنة

 6اإلضافي  ٦التعليم
االمتحان) اجتياز بعد( متقدم مستوى آخر برنامج  -حضور
شركة في أو مدرستنا في الحرفي  -التدريب
العمل مكتب من بدعم ما قبل التوظيف العمل على  -التدريب
واالجتماعية الصحية الرعاية مجال في واحدة سنة  -التطوع

" 7الدولي التدريب في نجاحك دليل
:التالية النقاط االعتبار في تضع أن يجب ناجحا تكون أن أجل من
األلمانية اللغة بتعلم مهتم تكون أن يجب
األلمانية الثقافة على بالتعرف مهتم تكون أن يجب
واالقتصاد اإلنجليزية واللغة بالرياضيات مهتم تكون أن يجب
الفنادق ،وقطاع المنزلي ،والتدبير والطبخ التغذية مجاالت في المهنية المهارات على بالحصول مهتم تكون أن يجب
التكنولوجيا أو واالجتماعية الصحية الرعاية
أهدافك لتحقيق الدؤوب والعمل لديك الدافع يكون أن يجب
باحترام وزمالئك مع معلميك للتعامل استعداد على تكون أن يجب
وأمين صادق تكون أن يجب

 8التسجيل طريقة
الطلبات تقديم فترة
مطلوب موافقة( الضرورة عند الدراسي العام طوال أو عام كل من التقديم خالل الفترة من  ٢٨ - ١فبراير يمكنك
المدرسة) من مسبقة
على موقعنا من خالل االنترنت عن طريق التسجيل
www.berufskolleg-olpe.de
اإللكتروني البريد عبر أو
info@berufskolleg-olpe.de.
)ممكنا) ذلك كان إذا فقط( التالية الوثائق يرجى تقديم )ب
الخاص .القانوني الوصي وقعه اإلنترنت ،عبر التسجيل  -تأكيد
بك .الخاصة الذاتية  -السيرة
ممكنا ذلك كان إذا فقط( بلدك من المدرسية  -الشهادة
االنتظار .قائمة على فاق عدد المتقدمين االماكن الشاغرة لدينا سيتم وضع اسمك  -إذا
العنوان

Bürozeiten: Mo – Do 07:30 – 16:00 Uhr
Fr
07:30 - 13:00 Uhr

Standort Olpe
Kurfürst-Heinrich-Straße 34-36
57462 Olpe
Telefon:
02761/923-700
Telefax:
02761/923-709
Email: info@berufskolleg-olpe.de

Bürozeiten: Mo – Do 07:30 – 12:00 Uhr
Fr
07:30 – 11:30 Uhr

Standort Lennestadt
Zur Berufsschule 1
57468 Lennestadt
Telefon:
02723/9543-0
Telefax:
02723/9543-22
Email: info.le@berufskolleg-olpe.de

Arabisch

