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 معلومات لآلباء 

ي آلفاق المستقبل 
 أهم المعلومات باختصار –اليوم الوطن 

ي آلفاق المستق
ي الغالب لدى الرجال أو النساء. يهدف اليوم الوطت 

ي ال تزال مفضلة ف 
ي سويرسا العديد من المهن وفرص التدريب الت 

بل إىل  يوجد ف 

كات والهيئات   تشجيع التالميذ والتلميذات عىل التخطيط لحياتهم ومهنهم بشكل منفتح وغير مرتبط بنوعهم. لهذا تفتح المئات من الرسر

ي آلفاق المستقبل.  والم
ي اليوم الوطت 

ي كافة أنحاء سويرسا أبوابها ف 
 ؤسسات التعليمية ف 

ي أحد  أحد األشخاص من الدائرة المحيطة يرافق 
البنات واألوالد من الصف الخامس حت  السابع إىل مكان عمله أو يقوم األطفال بالمشاركة ف 

وعات الخاصة الشيقة. تحت شعار »آفاق جديدة« يتعرف األطفال عىل المهن واألعمال والمسارات ومجاالت الحياة غير النمطية   المرسر

، ويتعلمون أثناء ذلك أن هناك العديد من الفرص متاحة لهم.    للجنسير 

 

نامج   نظرة عامة عىل البر

ي الصف الخامس أو السادس أو السابع؟ إذن فلتستفد من هذه الفرصة. هناك طرق مختلفة للمش
ي يوم آفاق هل لديك ابن أو ابنة ف 

اركة ف 

 المستقبل: 

نامج األسا .1 : البر  إىل مكان عمله البنات واألوالد  يقوم الشخص مقدم الرعاية بمرافقةسي

 

 : كير  عىل التعرف عىل الوظائف غير النمطية للجنسير 
 عند اختيار شخص مرافق ينصب الي 

باصطحاب الفتيات إىل عمل يشكل فيه الرجال  الروحي أو الجارة،  بأحد األشخاص من الدائرة المحيطة، مثل األب أو األ يقوم  •

 .  النسبة األكير

. أحد األشخاص من الدائرة المحيطية، مثل األم أو الخالة أو الجار، يقوم  •  باصطحاب األوالد إىل عمل يشكل فيه النساء النسبة األكير

 

وع خاص  .2 ي مشر
 
وعات الخاصة: يشارك الفتيات واألوالد ف  المشر

ي يوم آفاق المستقبل، وتدعو الفتيات واألوالد إىل التعرف عىل   كثير 
كات  والهيئات والمؤسسات التعليمية تقوم بتنفيذ برامج خاصة ف  من الرسر

 : ي
وعات الخاصة يمكنك الترصف كاآلت  ي أحد المرسر

. إذا أراد طفلك المشاركة ف   مجاالت العمل غير النمطية للجنسير 

وعا • ي الرابطتجد معلومات عامة حول المرسر
 ."Spezialprojekte für Jungen"أو  "Spezialprojekte für Mädchen": ت ف 

ي صفحة يمكنك البنك أو ابن •
ي  "Angebote"تك التسجيل ف 

وعات الخاصة ف  ي تقيم فيها.  المقاطعةبأحد المرسر
 الت 

  

https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/maedchen/spezialprojekte/
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/jungs/spezialprojekte/
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/angebote/
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اك:   معلومات عملية حول االشبر

كتك  ي شر
 
 ف

كات يعتير ي ي كثير من الرسر
ي العمل. ف 

ي يوم آفاق المستقبل، ثم أبلغ زمالئك ف 
كتك عما إذا كان بإمكانك اصطحاب طفلك للعمل ف  ي شر

وم  اسأل ف 

نامج السنوي.   آفاق المستقبل جزًءا من الير

ي المدرسة 
 
 ف

ي مدرستك 
ي يوم آفاق المستقبل. إذا لم يكن األمر كذلك يمكنك تقديم عاستعلم ف 

طلب إعفاء  ما إذا كانت هناك خطة لدى الفصل للمشاركة ف 

اك متنوعةقاطعة لطفلك لدى المدرسة. توجد تبًعا للم من الحضور  وط اشي  ي يوم آفاق المستقبل  شر
. بالنسبة لألطفال الذين لن يشاركوا ف 

وعات خاصة بهم داخل المدرسة.  ي المدرسة ستكون هناك مرسر
 وسيمكثون ف 

وع تنظيم يوم ا  لمشر

ي األعمال الذي يمكن لطفلك القيام بها بشكل مستقل. تمثل 
ي تنظيم اليوم.  الئحة فحصقبل يوم آفاق المستقبل فكر ف 

 دعًما لك ف 

 لمقابلة ا

ي أن يتعلم األوالد والفتيات  اسأل أحد 
ي يوم آفاق المستقبل ينبغ 

ي العمل إذا كان عىل استعداد ألن يقوم طفلك بإجراء مقابلة معه. ف 
الزمالء ف 

 غير نمطي بالنسبه لنوعه. 
ا
تجد عىل موقع  مدى التنوع المتاح للوظائف الممكنة. لذلك احرص عىل اختيار شخص يمارس من وجهة نظرك عمًل

نت  .  نموذج لمقابلة اإلني 

 االستبيان الخاص بيوم آفاق المستقبل

ي نهاية يوم آفاق المستقبل اطلب من طفلك ملء 
ي آلفاق المستقبلوإرساله إىل  االستبيان الخاص بيوم آفاق المستقبلف 

 .  مكتب اليوم الوطت 

 

 أنشطة أخرى حول اختيار الوظائف 

ي االختيار المنفتح للوظيفة. تجد إرشادات
وع خاص ، هناك طرق أخرى لدعم طفلك، ف  ي مرسر

نامج األساسي أو ف  ي الير
  باإلضافة إىل المشاركة ف 

ي 
 . الروابطحول األلعاب والمستندات والفعاليات ف 

 

 جهة االتصال 

ي أسئلتكم:  يسع
 د فريق يوم آفاق المستقبل تلق 

 06 40 710 041  الهاتف: 

 : ي
ون  يد اإللكبر  info@nationalerzukunftstag.ch البر

 األسئلة الشائعة 

ي رابط 
 إجابات عىل األسئلة الشائعة حول موضوع يوم آفاق المستقبل.  األسئلة الشائعةتجد ف 

https://www.nationalerzukunftstag.ch/assets/uploads/public/2022_Dispensationsformular.docx
https://www.nationalerzukunftstag.ch/assets/uploads/public/2022_Dispensationsformular.docx
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/eltern/informationen-fuer-eltern/kantonsliste/
https://www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/files/pdf/2021_Checkliste_fuer_Eltern.pdf
https://www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/files/pdf/Interviewvorlage.pdf
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/kontakt/
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/links/alle/
mailto:info@nationalerzukunftstag.ch
https://www.nationalerzukunftstag.ch/de/faq/

