பெற்ற ோர் தகவல்
றதசிய எதிர்கோல தினம் – அத்தியோவசியங்களின்
பதோகுப்பு
சுவிட்சர்லாந்தில் பலவிதமான ததாழிற்பயிற்சிகள் மற்றும் ததாழில்வாழ்க்கககள்
இன்றளவும் தெருங்கிய ததாடர்புகடயகவயாக, தபருவாரி ஆண்கள் அல்லது
தபண்களால் ததர்ந்ததடுக்கப்படுபகவயாக உள்ளன. இகதச் சமாளிப்பதற்கும்,
இளம் பருவத்தினரிகடதய ஒரு திறந்த ெிகல, பாலின சுயாதீன
ததாழில்வாழ்க்கக மற்றும் வாழ்க்ககத் திட்டமிடகல ஊக்குவிப்பதற்கு
சுவிட்சர்லாந்து முழுவதும் ததசிய எதிர்கால தினத்தன்று நூற்றுக்கணக்கான
தசயற்பாடுகள், ெிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி ெிகலயங்கள் தங்கள் கதவுககளத்
திறந்துகவத்துள்ளன.

5 முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வகையிலான மாணவர்கள் தங்கள் பணியிடத்தில்
தங்களின் தனிப்பட்ட சூழலில் உள்ள ஒருவகை அவதானிப்பதன் மூலம் அல்லது
ஆச்சரியமூட்டும் சிறப்புத் திட்டங்களில் பங்தகற்பதன் மூலம் கற்றுக்தகாள்ள
முடியும். “மாறும் கண்தணாட்டம்” என்ற குறிக்தகாளுகையின் அடிப்பகடயில்
அவர்கள் பாலின-இயல்பற்ற ததாழில்முகறயிலான பணி மற்றும் வாழ்க்ககப்
பகுதிகள் மற்றும் ததாழில்வாழ்க்ககககள, தங்களுக்குக் கிகடக்கவிருக்கும் பல
விருப்பத்ததர்வுககள கற்றறிந்து அவர்கள் கண்டகடகிறார்கள்.

திட்ட கண்ற

ோட்டம்

உங்களுக்கு 5, 6 மற்றும் 7 ஆம் வகுப்புகள் எகவதயனும் ஒன்றில் படிக்கும்
குழந்கத உள்ளதா? எதிர்கால தினத்தில் பங்தகற்பதற்கு கீ தழ தைப்பட்டுள்ள
வழிகள் ஏதாவததான்கற பயன்படுத்திக்தகாள்ளுங்கள்:
1.

அடிப்ெடட திட்டம்குகைடதககு :, ெ

ியில் தங்களுக்கு பெருக்கமோக உகுள

ஒரு ெெடை அவதோனித்து கற்றுக்பகோகுளுதல்.
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ஒரு ெபகை தசர்ந்துதகாள்வதற்காகத் ததர்ந்ததடுக்ககயில் பாலின-இயல்பற்ற
ததாழில்ககளக் கண்டறிவதத தொக்கமாக இருக்க தவண்டும்:


சிறுமிகள், தங்களின் சூழலில் உள்ள, ஆண்களின் எண்ணிக்கக
மிகுந்திருக்கும் ததாழிலில் பணியாற்றிவரும் ஒரு ெபருடன் இகணவார்.
அந்த ெபர், அவருகடய அப்பாவாக, ஞானத்தந்கதயாக அல்லது அண்கட
வட்டாைாக
ீ
இருக்கலாம்.



சிறுவர்கள், தங்களின் சூழலில் உள்ள, தபண்களின் எண்ணிக்கக
மிகுந்திருக்கும் ததாழிலில் பணியாற்றிவரும் ஒரு ெபருடன் இகணவார்.
அந்த ெபர், அவருகடய அம்மாவாக, அத்கதயாக அல்லது அண்கட
வட்டாைாக
ீ
இருக்கலாம்.

2.

சி ப்புத் திட்டங்ககு: குகைடதககு ஒரு சி ப்பு திட்டத்தில் ெங்றகற்கி ோர்ககு

எதிர்கால தினத்திற்காக பல தசயற்பாடுகள், ெிறுவனங்கள் மற்றும் கல்வி
ெிகலயங்கள் சிறப்புத் திட்டங்ககள ெடத்துகின்றன. உங்களின் குழந்கதகள்
பங்தகற்பதற்குரிய சிறப்புத் திட்டங்ககள ெீங்கள் கீ தழ காணலாம்:


திட்டங்கள் பற்றிய தபாதுவான தகவல்களுக்கு: «Spezialprojekte für Mädchen»

அல்லது «Spezialprojekte für Jungen».


பக்கத்தில் «Angebote» உங்கள் குழந்கத தனது மண்டலம் அல்லது
வசிப்பிடத்தில் உள்ள சிறப்புத் திட்டத்தில் தன்கனப் பதிவுதசய்து
இகணந்துதகாள்ளலாம்.

ெங்றகற்பு கு ித்த ெடடமுட

தகவல்

உங்களின் ெிறுவனத்தில்
எதிர்கால தினத்திற்காக பணியாற்ற உங்களுடன் உங்கள் குழந்கதகய
அகழத்துவைலாமா என உங்கள் ெிறுவனத்தில் தகளுங்கள், பிறகு உங்களின் சக
பணியாளர்களிடம் அது பற்றி ததரிவியுங்கள். தற்தபாது, தபரும்பாலான
ெிறுவனங்கள் எதிர்கால தினத்கத தங்களின் ஆண்டு திட்டங்களின் ஒரு ெிைந்த
அம்சமாக கவத்துள்ளன.
ெகுளிக்கூடத்தில்
உங்கள் குழந்கதயின் வகுப்பு எதிர்கால தினத்தில் பங்தகற்க திட்டமிட்டுள்ளதா
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என பள்ளியில் தகளுங்கள். அது பங்தகற்கவில்கல என்றால், உங்களின்
குழந்கதக்காக ெீங்கள் பகிர்மான தவண்டுதகாள் ஒன்கற சமர்ப்பிக்கலாம்.
தவவ்தவறு மண்டலங்கள் தவவ்தவறு பங்தகற்பு ததகவகள் -ஐ தகாண்டுள்ளன.
எதிர்கால தினத்தில் பங்தகற்காத மற்றும் பள்ளியில் தங்கியிருக்கின்ற
குழந்கதகளுக்கு இதற்குப் பதிலாக பள்ளி-உள்ளகம திட்டங்களில் பங்தகற்கும்
வாய்ப்புள்ளது.
திட்ட-ெோகு கட்டடமப்பு
உங்கள் குழந்கத

தானாகதவ எந்தப் பணிக்கு முயற்சிக்கலாம் என்பகத எதிர்கால

தினத்திற்கு முன்கூட்டிதய பரிசீ லகன தசய்யுங்கள். இந்தத் தினத்திற்கான
முன்தனற்பாட்டிற்கு ஒரு சரிெோர்ப்புப் ெட்டியல் உங்களுக்கு உதவும்.
றெர்கோ

ல்

உங்களின் சக பணியாளரிடம், உங்களின் குழந்கதயால் அவர் தெர்காணல்
தசய்யப்படுவதற்கு உடன்படுவாைா என்று தகளுங்கள். எதிர்கால தினமானது
மாணவர்கள் தங்களுக்கு சாத்தியமுள்ள ததாழில்வாழ்க்கக விருப்பத்ததர்வுகளின்
தவற்றுகமககள அறிந்துதகாள்ள ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆகும். எனதவ, உங்கள்
குழந்கதயின் கண்தணாட்டத்தில் அவர்களின் பாலினத்திற்கு
குறியகடயாளமில்லாத பணியில் உள்ள ெபகை கண்டுபிடிக்க முயற்சி
தசய்யுங்கள். இந்த இகணயதளமானது தெர்காணல் வார்ப்புரு ஒன்கற
வழங்குகிறது.
எதிர்கோல தினம் ெற் ிய வினோப்ெட்டியல்
திட்ட ொளின் இறுதியில் எதிர்கால தினம் பற்றிய வினாப்பட்டியல் -ஐ உங்களின்
குழந்கதகயக் தகாண்டு ெிைப்பி, அதகன ததசிய எதிர்கால தின அலுவலகம் -இல்
சமர்ப்பியுங்கள்.

பதோகில்வோழ்க்டக விருப்ெத்றதர்டவபயோட்டி இதை பசயற்ெோடுககு
உங்களின் குழந்கத பங்தகற்க ஆதைவளிப்பதற்கு அடிப்பகடத் திட்டம் அல்லது ஒரு
சிறப்புத் திட்டம் மட்டுமின்றி, தமலும் பல விருப்பத்ததர்வுகளும் உள்ளன.
விகளயாட்டு பற்றிய தகவல், ஆவணங்கள் மற்றும் ெிகழ்ச்சிககள இந்த
இகணப்பில் காணலாம்.
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பதோடர்புக்கு
உங்களுகடய தகள்விகளுக்கு உற்சாகத்துடன் பதிலளிக்க எதிர்கால தின குழு
காத்திருக்கிறது.
ததாகலதபசி:

041 710 40 06

மின்னஞ்சல்:

info@nationalerzukunftstag.ch

அடிக்கடி றகட்கப்ெடும் றககுவிககு
எதிர்கால தினம் ததாடர்பாக அடிக்கடி தகட்கப்படும் தகள்விகளுக்கான பதில்ககள
இந்த அதகதக இகணப்பில் காணலாம்.
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