
الزراعة
مندوبون ومستشارون زراعيون
وعمال مشاتل وصوب زراعية

مشرفون وُعمال، معالجة األطعمة
والمشروبات والتبغ

اإلنشاءات
مديرو ومفتشو إنشاءات

مقاولون ومشرفون وحرفيون متخصصون في أعمال النجارة
متخصصو بناء طواحين
مساعدو وعمال إنشاءات

علوم الصحة
صيادلة

كبيرات ممرضات ومشرفات
ممرضات ُمسجالت

أخصائيو خدمة اجتماعية

المعلومات، االتصاالت،
التكنولوجيا

فنيو شبكات حاسبات
مدير نظم حاسبات ومعلومات

مهندسو حاسبات
مصممو جرافيكس ورسامون

اللوجستيات والنقل
مرسلون وُعمال السلكي

سائقو شاحنات
ُعمال شحن واستالم

مديرو نقل
سماسرة جمارك وشحن وغيرها

التصنيع
مديرو تصنيع

عمال لحام وُمشغلو الماكينات المرتبطة بها
خبراء تكنولوجيا وفنيون في الهندسة الميكانيكية

مهندسون

السياحة والضيافة
عمال تسليم الطعام، مساعدو المطبخ

مشرفو خدمات الطعام
مشرفو البيع بالتجزئة

عمال بار
مضيفون ومضيفات

أين الوظائف؟ 
غالًبا ما ترغب أن يختار طفلك مهنة توفر فرص عمل عديدة، ولهذا تتجلى أهمية معرفة الوظائف المتاحة.

تتميز القطاعات والمهن التالية بفرص واعدة في مقاطعة وندسور-إسيكس, ومن المتوقع أن تظل هكذا في 
 Workforce المستقبل. يمكنك التعرف على المزيد من المعلومات حول هذه القطاعات والوظائف على موقع

WindsorEssex اإللكتروني:

www.workforcewindsoressex.com

سوف مجموعة أدوات المهن هذه على دعم عملية استكشاف طفلك للمهنة لبمنحك بعض 
استراتيجيات المهن والتأمل الذاتي وتعريفك ببعض فرص الوظائف الواعدة في وندسور-إسكس.

مصدر لمساعدة طفلك في الصف السابع/الثامن في 
التعرف على الحياة المهنية

هذا المصدر مدعوم بتمويل منحة التواصل مع اآلباء
 التابعة لوزارة التعليم في أونتاريو، وقد أنشأته Workforce WindsorEssex  باالشتراك مع لجنة مشاركة اآلباء من

.Windsor Essex Catholic District School Board

Ontario
MINISTRY OF

EDUCATION هل تحتاج إلى المزيد من المعلومات؟ 
Workforce WindsorEssex اتصل بـ: ستيفاني دوبلي في

sdupley@workforcewindsoressex.com  |  info@workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com

التدريب المهني:  تمضي سنوات في التدريب لتصبح محترًفا في مهنة ما.
اربح أثناء التعلم: يمكنك جني األموال خالل فترة التعليم والتأهل للحصول على المنح المتاحة للمتدربين.

خبرة عملية: سوف تكتسب خبرة في الحياة المهنية الفعلية خالل التعليم. هناك حاجة ألصحاب المهن المهرة في وندسور-إسيكس.
يجب عليك العثور على جهة العمل التي تقبلك كمتدرب.

يمكن أن يؤدي بك التدريب المهني ألن تصبح متخصص بناء طواحين، وهي مهنة واعدة في قطاع اإلنشاءات في وندسور-إسيكس. 
حيث يتولى متخصصو بناء الطواحين تركيب وصيانة والكشف عن أعطال وإصالح الماكينات الصناعية واألجهزة الميكانيكية. 

متوسط األجر المحلي لهذه المهنة هو 27.20 دوالر/ساعة.

www.earnwhileyoulearn.ca للمزيد من المعلومات حول التدريب المهني، قم بزيارة الموقع

الُكلية:  تحصل على الدبلوما وتتعلم في الغالب المهارات القابلة للتطبيق.
تكون شهادة الدبلوما الخاصة بالكلية أقل سعًرا وتتطلب وقًتا أقل من الشهادة الجامعية.

وهي تمنحك المعرفة العملية وتجعلك مستعًدا لشغل وظائف معينة.
ربما تتطلب بعض الوظائف شهادة جامعية.

يمكن أن تؤدي شهادة الدبلومة الخاصة بالكليات بك ألن تصبح فنًيا في شبكات الحاسبات، وهي مهنة واعدة في قطاع المعلومات 
واالتصاالت والتكنولوجيا في وندسور-إسيكس!  يتولى فنيو شبكات الحاسبات تأسيس وتشغيل وصيانة وتنسيق استخدام الشبكات 
المحلية والشبكات واسعة النطاق، وشبكات الحاسبات المركزية واألجهزة والبرمجيات ومكونات الحاسبات ذات الصلة. متوسط 

األجر المحلي لهذه المهنة هو 27.01  دوالر/ساعة.

www.ontariocolleges.ca  للمزيد من المعلومات حول كليات أونتاريو، قم بزيارة الموقع

الجامعة:  تحصل على شهادة وتكتسب في الغالب المعلومات النظرية
يجني خريجو الجامعات بوجه عام مبالغ مالية أكبر خالل حياتهم. 

وتتطلب العديد من الوظائف شهادة جامعية.
اكتسب المعلومات النظرية ومهارات التفكير النقدي.

إنه الخيار األعلى تكلفًة؛ وُيعرض الكثير من الطالب للديون.
تؤدي بك الشهادة الجامعية إلى أن تصبح صيدالنًيا، وهي مهنة واعدة في قطاع علوم الصحة في وندسور-إسيكس!  يتولى الصيادلة 
تركيب وصرف األدوية الموصوفة، والمشاركة في إجراء البحوث على المنتجات الصيدالنية وتطويرها، إلى جانب تقديم الخدمات 

االستشارية. متوسط األجر المحلي لهذه المهنة هو 53.60 دوالر/ساعة.

www.ouac.on.ca للمزيد من المعلومات حول جامعات أونتاريو، قم بزيارة الموقع

مكان العمل:   تنتقل من المدرسة الثانوية مباشرًة إلى العمل.
ليس عليك سداد رسوم تعليمية، وبذلك تتمكن من توفير المزيد من األموال.

يمكنك تلقي التعليم/التدريب اإلضافي في أي وقت.
احصل على تجربة عمل قيمة وكن ُملًما بما تحبوال تحب في أي مهنة.

ربما تكون غير مؤهل لشغل العديد من الوظائف.
ربما يؤدي بك االنتقال مباشرًة إلى سوق العمل ألن تصبح عامل شحن-استالم، وهو مجال واعد في قطاع اللوجستيات والنقل 

في وندسور-إسيكس! يتولى عمال الشحن واالستالم شحن واستالم وتسجيل حركة البضائع والمخزون من وإلى المنشآت. متوسط 
األجر المحلي لهذه المهنة هو 18 دوالر/ساعة.

 للحصول على معلومات حول الوظائف في أونتاريو، قم بزيارة الموقع
 www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario/

 *جميع معلومات نماذج المهن مأخوذة عن بنك وظائف كندا. للتعرف على مزيد من المعلومات حول هذه الوظائف وغيرها من المهن، قم بزيارة
 www.jobbank.gc.ca

 مسارات مهنة بسيطةعيوبمميزات

مسارات المهن
هناك أربعة مسارات ممكنة للمهنة بعد المرحلة الثانوية. ولكل مسار مميزاته وعيوبه ويمكن أن 
يؤدي كل مسار إلى شغل وظيفة واعدة ومرموقة. وال يوجد مسار أفضل أو أسوأ من اآلخر، وإنما 

يعتمد كل ذلك على احتياجات وأهداف طفلك.

أدوات المهن 
لآلباء

http://www.workforcewindsoressex.com
www.workforcewindsoressex.com
http://www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario
http://www.jobbank.gc.ca


المسئولية/المحاسبة
اجعل الطفل مسؤوالً وقم بمحاسبته.

اسمح له باستكمال المهام أو المشروعات بنفسه )مثل طالء غرفة نومه(.

اتخاذ القرارات
اسمح له باتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات الخاصة به.

قدم له االختيارات للسماح له باتخاذ القرارات عبر تقييم الخيارات.

السلوك اإليجابي
ناقش الشعور بالفخر/تحقيق الذات الذي يتحقق بعد استكمال مهمة.

امدح جهوده )وليس بالضرورة نتيجة عمله(
أثناء إنجاز إحدى المهام.

مهارات القيادة
شجع طفلك على أن يعلمك كيفية القيام باألشياء الذي هو بارع فيها أو خبير بها.

اطلب نصيحته أو تعليقه على أمٍر ما.

التخطيط/تحديد الهدف
اطلب منه التخطيط لرحلة لمدة يوم واحد أو عشاء للعائلة.

حدد أهداًفا صغيرة معه وتابع تحقيقها.
قم بتشجيعه على االنتباه إلى ما يحفزه على تحقيق أهدافه وما يثبط عزيمته عن تحقيقها.

مهارات الستكشاف الحياة المهنية لطفلك
فيما يلي بعٌض من هذه المهارات والطرق التي يمكنك اتباعها للمساعدة في إكساب طفلك هذه المهارات.

التطورات المهنية لطفلك
إن طفلك بصدد مواجهة عالم العمل الذي يشهد تغيرات مستمرة بسبب التقدم التكنولوجي والتغيرات التي تطرأ 
على السكان. ومن المحتمل جًدا أن يشغل طفلك يوًما ما وظيفة لم توجد بعد! ومن المهم أن يتمكن طفلك من تحديد 
اهتماماته ومهاراته وأن يتعلم كيفية تطويعها لشغل الوظائف المتاحة. تعتبر هذه العملية جزًءا من استكشاف 
الطفل للحياة المهنية. ويؤدي التأكيد على هذه العملية في الصفين السابع والثامن إلى التحاق الطفل بالمرحلة 

الثانوية وهو أكثر استعداًدا التخاذ القرارات المتعلقة بالمنهج الدراسي والحياة المهنية.

فيما يلي بعض االستراتيجيات التي يمكن اتباعها لمساعدة طفلك على اتخاذ الخطوات األربع لدورة اكتشاف المهنة

1 التأمل الذاتي
عندما يتفحص طفلك تجاربه، يمكنه أن يسأل:

ما الذي أحبه/ال أحبه بشأن هذه التجربة؟ �
ما الذي أشعرني بالراحة/عدم الراحة؟ �
هل تعلمت أي شيء عن نفسي؟ �
هل أود تكرار ذلك؟ �

 وربما يطلب منك طفلك المساعدة في ذلك. يمكنك أن تعرض له الحقائق المتعلقة بالنواحي 
المختلفة لمعرفته الذاتية مثل:

ما هي نقاط القوى؟ نقاط الضعف لديه؟ �
ما الذي يعجب اآلخرين فيه؟ �
متى يبدو أنه يشعر بالملل؟ �
ما الذي ال يشعر بمرور الوقت عند القيام به؟ �
في أي المواقف أو البيئات يشعر باالرتياح واالسترخاء؟ �
ما هي المواد التي يؤدي فيها بشكل جيد/سيئ؟ �

ربما يهتم طفلك أيًضا بتلقي التقييمات غير الرسمية للمهن عبر اإلنترنت. يمكنك العثور على قائمة تقييمات 
http://bit.do/oal  :عبر اإلنترنت هنا

 التأمل الذاتي:
 التأمل في

التجارب للتعرف على
االهتمامات والمواهب
والمهارات وتفضيالت

العمل/التعلم.

استكشاف المهنة:
التعرف على أكبر عدد

ممكن من المهن 
واالنتباه إلى تلك

التي تالئم
معرفتك لذاتك.

متابعة هذه
المعرفة: 

تسجيلها وتعديلها
كلما تعلمت المزيد

عن نفسك.

تجربة األشياء:
اكتشف

اهتماماتك بتجربة
أشياء جديدة.

1

3

24

المعرفة الذاتية
ما هي تفضيالتي واهتماماتي؟

ما هي األشياء غير المفضلة لدي؟
ما هي مهاراتي؟

ما هي األمور التي أبرع فيها؟
ما الذي يحفزني للعمل؟

ما هي ظروف العمل التي أفضلها؟
ما هي القيم التي أتحلى بها؟

كيف يمكنني التعلم بصورة أفضل؟
ما هي نقاط الضعف لدَى؟
ما هو النجاح في نظري؟

ما هي هذه
المعلومات؟

ما هي التجارب
التي تعلمت منها
هذه المعلومات؟

مثال: أحب أن أكون
مبدًعا. كنت سعيًدا

أثناء تركيب
الُمكعبات وإنشاء

ملصق
للمدرسة

2 متابعة هذه المعرفة الذاتية
يمكن لطفلك أن يتابع هذه المعرفة الذاتية بتسجيلها في دفتر مالحظات أو مستند إلكتروني. وكلما تعرف على 
سبيل  )على  األنماط  عن  والبحث  أفضل  بشكل  الذاتية  معرفته  وتعديل  إضافة  من  تمكن  ذاته،  حول  معلومات 
هذه  على  يتعرف  أن  وبمجرد  نمًطا(.  ذلك  فيعتبر  اإلبداع،  أثناء  بالسعادة  دوًما  يشعر  الطفل  كان  إذا  المثال، 

األنماط، يمكنه أن يبدأ البحث عن المهن المالئمة لهذه األنماط.

3 استكشاف المهن
من الرائع أن يكتشف طفلك أكبر عدد ممكن من المهن حتى يكون بوسعه التعرف على الخيارات المتاحة وبدء 

التفكير في أفضل ما يناسبه.

هناك العديد من الطرق التي يكتشف الطفل المهن والوظائف من خاللها:
شارك طفلك مشوارك المهني )النجاحات واإلخفاقات واالختيارات، الخ.(. �
يمكنه سؤال اآلخرين )األقارب واألصدقاء وغيرهم( عن حياتهم المهنية. قم بتشجيع طفلك على طرح أسئلة  �

على اآلخرين مثل:

لماذا اخترت هذه المهنة؟  
ما الذي يعجبك/ال يعجبك في هذه المهنة؟  

ما الذي تفعله خالل يوم معتاد أثناء أداء مهنتك؟  
ما هي المهارات والتعليم الذي تحتاجه للعمل في هذه المهنة؟  

حدد المهن التي تتماشى مع اهتماماته. على سبيل المثال، إذا كان الطفل يهوى ألعاب الفيديو، فناقش أنواع  �
المهن المرتبطة بإبتكار وبيع هذه األلعاب.

عندما تكون موجوًدا في مجموعة، ناقش المهن المختلفة التي تقابلها. �
اكتشف اهتمامات طفلك بطرق مختلفة ومرحة. شاهد األفالم أو اقرأ الكتب أو مارس األلعاب المرتبطة  �

باالهتمامات حتى يمكنه اكتشافها بشكل إضافي.
 يمكن أن يجري الطفل عمليات بحث على اإلنترنت عن أنواع المهن المختلفة )مثل “مهن إبداعية“(.   �

افحص مواقع الفيديو الخاصة بالمهن والتي تقدم معلومات حول المهن الممتعة مثل:

http://www.careertrekbc.ca/   |   http://www.insidejobs.com/

4 تجربة األشياء
هذا واحد من أهم جوانب اكتشاف المهن. سوف يتعلم طفلك المزيد حول ذاته بمجرد تجربة المزيد من األشياء 
ويكون بوسعه استخدام هذه المعرفة الذاتية الكتشاف المهن المختلفة. سوف يتعلم المزيد أيًضا عن المهن المختلفة 
ويقوم بتطوير مهارات جديدة ربما يستخدمها في المستقبل. فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للطفل تجربة األشياء 

المختلفة من خاللها:

بعد أن يجرب طفلك شيًئا جديًدا، يمكنه العودة إلى خطوة التأمل الذاتي والتفكير في هذه التجربة.

تجربة ألعاب أو أنشطة خارج المنهج �
مالحظة الوظيفة )مثال اصطحاب طفلك معك في أيام العمل( �

التطوع �
القيام بالجوالت �

العملية
في الصفين السابع والثامن، يكون الطفل ال يزال 

يافًعا ويكون من المبكر للغاية بالنسبة له اتخاذ 
قرار متعلق بالمهنة، غير أنه يكون في السن 

المثالية الستكشاف المهن والوظائف إلى 
جانب اهتماماته ومهاراته. سوف تساعدك 

هذه األدوات في عملية اكتشاف المهنة 
وهي جزء من عملية التعرف على المهنة 

لطفلك. تقدم الخطوات األربع التالية 
ملخًصا الستكشاف المهنة.

http://www.careertrekbc.ca/
http://www.insidejobs.com/

