
  

 

  خطاب به ولی/سرپرست دانش آموز

 

Prao  )یک آماده سازی مهم برای ورود به بازار کار و   – )آشنائی عملی با بازار کار

 ادامه تحصیل 

 

"آشنائی با بازار کار" برای فرزند شما فرا می   praoبزودی زمان گذراندن دوره 

 رسد!

Prao   یعنی آشنائی عملی با بازار کار و مفهوم آن این است که دانش آموزان

همه دانش آموزان مقطع   چگونگی کار کردن در یک محل کار را تجربه می کنند.

( و مدارس specialskolan، مدارس ویژه )(grundskolan)تحصیلی راهنمائی  

( بایستی   grundsärskolanهنمائی برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه )را

این امر   "آشنائی با بازار کار" خود را در کالس هشتم یا نُهم بگذرانند. praoدوره 

 در قانون مدارس درج شده است.

برای آنکه فرزند شما بتواند انتخاب خوبی برای آینده داشته باشد مهم است که او در  

بازار کار معلومات و در مورد مشاغل و اصناف شغلی مختلف تجربه کسب   براه

گذراندن دوره آشنائی با بازار کار به فرزند شما کمک می کند که در باره دانش   کند.

مثال برای مهارت  ها و مهارت های الزم برای ورود به بازار کار بینش کسب کند.

از اینرو همه دانش   پذیرش مسئولیت باشد.ها می تواند به دست گرفتن ابتکار عمل و 

 آموزان بایستی  دوره آشنائی با بازار کار را بگذرانند. 

مدرسه و محل کار با یکدیگر همکاری می کنند تا محل کار فرزند شما مناسب و ایمن  

یعنی بطور مثال یک مربی راهنما برای فرزند شما منصوب شود تا در محل   باشد.

بر رعایت ساعات کار و شرایط محیط کار توسط کارفرما کار حامی او باشد و 

فرزند شما در دوران گذراندن دوره آشنائی با بازار کار توسط   نظارت داشته باشد.

 مدرسه بیمه است.

مدرسه مسئولیت دارد که فرزند شما برای گذراندن دوره آشنائی با بازار کار آمادگی  

زان تکالیفی را دریافت می کنند که بایستی  در اغلب موارد دانش آمو کامل داشته باشد.

دانش آموزان با این شیوه در باره سایر   پس از بازگشت به مدرسه گزارش بدهند. 

 اماکن کار و حیطه های شغلی توسط همکالسان خود معلومات کسب می کنند.   

با    با بازار کار مطالب بیشتری بدانید  عملی می خواهید در باره دوره آشنائی اگر 

 مشاور راهنمائی تحصیلی و حرفه ای مدرسه تماس بگیرید. 
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