
ي مكان العمل & 
عقد التعلم �ف

عقد التعليم
ي مكان العمل وعقد التعليم حسب احتياجاتك.

م بدمج عقد التعلم �ف
ُ
ق

الكتساب المهارات بشكل أك�ث مرونة وفردي بقدر أك�ث وبشكل أوسع. 

ي مكان العمل
عقد التعلم �ف

ي مكان العمل؟
م�ت إعداد عقد التعلم �ف

ي مكان العمل الحصول عىل 	 
يتم من خالل عقد التعلم �ف

الكفاءة وتعزيزها لألشخاص الذين يدرسون أو سيتم 
توظيفهم أو لألشخاص الذين يعملون.

يتم التخطيط دائًما مع رب العمل. ُيصبح الشخص عامل.	 

ُيناسب األشخاص من جميع األعمار 	 
ي المتوسط 25 	 

يكون الطالب ضمن عالقة عمل ويعمل �ف
ساعة/األسبوع عىل األقل. 

وط عقد العمل. بإمكان 	  ُيدفع للطالب أجًرا وفًقا التفاق �ش
ات الدعم التعليمية االجتماعية   ف الطالب الحصول عىل م�ي

بإمكاننا أن ندفع لرب العمل التعويض بشأن التعليم الذي 	 
يتم االتفاق بشأنه بشكل منفصل.

ة انجاز 	  بإمكاننا االتفاق بشأن جزء من المؤهل أو ح�ت لف�ت
.

ً
المؤهل كاماًل

عقد التعليم
م�ت إعداد عقد التعليم؟

ي 	 
يتم من خالل عقد التعليم اكتساب المهارات وتعزيزها �ف

مكان العمل كطالب )سابًقا التعلم من خالل العمل(.

يتم التخطيط دائًما مع رب العمل. يب�ت الشخص كطالب. 	 

ُيناسب األشخاص من جميع األعمار 	 
ال تكون لدى الطالب عالقة عمل. من الممكن أن تكون 	 

ي األسبوع. يتم االتفاق بشأن عدد 
ة 1 - 5 أيام �ف الف�ت

الساعات بشكل فردي. 
رب العمل ال يدفع أجًرا وال تعويض آخر. بإمكان الطالب 	 

ات الدعم التعليمية  ف الحصول عىل دعم التعليم وعىل م�ي
االجتماعية األخرى

ال ُيدفع لرب العمل تعويض عن التعليم.	 
يتم التخطيط لعقد التعليم وإنجاز جزء للمؤهل أو جزء 	 

أصغر خالل المرة الواحدة أو عدة أجزاء من المؤهل. 

ي يتطلبها التعليم  ي مكان العمل مهام العمل ال�ت
ف من وجود �ف يتم التأكد من خالل النموذج�ي

ف الماهرين للتوجيه. ورية وكذلك العامل�ي وفعالية بقدر كاٍف ومعدات االنتاج ال�ف

رب العمل 

كالنا مًعا أفضل!
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