
 

 

شما که سرپرست/ والدین می باشید برای 

عدی استب درس هایآماده سازی مهم برای زندگی کاری و یا کار عملی —پراو/ 

  خود را به انجام یا کار عملی   (Prao)تان پراو که کودک می رسدبه زودی زمان آن 

دهد!

زندگی است و به این معنی است که  -به معنای جهت گیری عملی کار   یا کارعملی   پرائو 

همه    دانش آموزان می توانید امتحان کنند که کار کردن در یک محل کار چه معنایی دارد. 

   9 و / یا    8 صنف   از و نیازهای ویژه      کتب خاص م ،   ابتدای کتب در م دانش آموزان  

 است.   مکتب قانون    این .د ت انجام ده   (Prao)باید پراو 

دانش بازار کار و تجربه   برای انتخاب های خوب برای آینده، مهم این است که فرزند شما 

به فرزندتان کمک می    یا کارعملی  پرائو   دست آورد. به   رادر حرفه ها و صنایع مختلف 

کند تا ببیند در زندگی کاری به چه دانش و توانایی هایی نیاز است. نمونه هایی از توانایی  

همین دلیل است که همه دانش آموزان  به   ها می تواند ابتکار عمل و مسئولیت پذیری باشد.  

 انجام دهند.  یا کار عملی   (Prao)باید پراو 

و محل کار با هم کار می کنند تا اطمینان حاصل کنند که محل کار کودک شما مناسب   کتب م

برای حمایت از    گروه، ممکن است موضوع تعیین سرمثال عنوانبه   و بی خطر است.  

فرزند شما در محیط کار و اطمینان از رعایت  قوانین مربوط به ساعات کار و محیط کاری  

  مکتب از طریق  یا کار عملی  (Prao)در طول دوره پراو فرزند شما   در نظر گرفته شود. 

 . بیمه می شود 

خود را  پروا یا کار عملی شود که فرزند شما به خوبی برای   اطمینان حاصل  مسئول مکتب 

  کتب هنگام بازگشت به م داده می شود تا    کار خانگیبه دانش آموزان  اغلب   آماده است.  

ها    از سایر محیط ها و حرفه  های خود  صنفی  طریق هم این ترتیب از به  گزارش دهند.  

    آگاهی پیدا می کنند.

حرفوی  یا معلم   تحصیلی بیشتر بدانید، با مشاور   یا کار عملی   اگر می خواهید در مورد پرائو

 تماس بگیرید.    کتب م

 

  



 

 ..... ...............فرد تماس در مکتب............................................................... 

 ..... ................شماره تلفون....................................................................... 

..... ................ایمیل................................................................................ 

 

 


