
والدین چگونه می توانند کمک کنند؟
ورود پسر/ دخترتان به دنیای کاراز طریق کارآموزی برای اولین 

بار، زمان هیجان انگیزی است. موارد بسیاری است که شما 

می توانید با اجنام آنها به این مسئله کمک کنید:

به فرزندتان کمک کنید تا نیت خوب کارفرمایان   •
را در دادن امکان کارآموزی درک کنند.

فرزندتان را تشویق کنید تا انتظارات واقع بینانه نسبت به نوع   •
کاری که اجنام خواهد داد، داشته باشد. فرزندتان قادر نخواهد بود 

کاری را به صورت عملی اجنام دهد، اما می تواند کارهای ساده را 

بعد از آشنایی مقدماتی مناسب و در حالیکه مرتب حتت نظارت 

است، اجنام دهد. روزها طوالنی تر از روزهای مدرسه خواهند بود.

فرم تنظیم برنامه کارآموزی را به طور صحیح تکمیل کنید و هر چه   •
سریع تر به مدرسه بازگردانید. هم کارفرما و هم دانش آموز نسخه ای 

از فرم را دریافت خواهند کرد و مدرسه نسخه اصلی را نگاه می دارد.

هرگونه مشکل جسمی فرزندتان را که ممکن است بر   •
کارآموزی اش تاثیر بگذارد، با مدرسه درمیان بگذارید.

 (OHS) با فرزندتان در مورد اهمیت سالمتی و امنیت کار  •
و مسئولیت آنها صحبت کنید. از او بخواهید که گواهی

safe@work را که مدرسه به آنها داده است را به شما نشان 

دهد، این گواهی پس از آنکه مواد درسی مورد نیاز را متام کرده اند و 

پیش از آنکه کارآموزی شان را شروع کنند به آنها داده می شود.

به فرزندتان کمک کنید تا سفری امن را به محل کار و از آجنا تنظیم کند.  •

در مورد کارآموزی فرزندتان با او صحبت کنید و درهر   •
گونه مشکالت بالقوه یا موجود او را یاری کنید.

اگر فرزندتان سرکار منی رود یا با کارش مشکل دارد،   •
بالفاصله مدرسه را در جریان بگذارید.

با فرزندتان در مورد کار و شغل ها صحبت کنید. او را تشویق   •
کنید تا متامی گزینه های ممکن را در نظر بگیرد.

با هماهنگ کننده کار فرزندتان در مدرسه صحبت کنید.  •

کار
جتربه

راهنمایی برای دانش آموزان، 
والدین و سرپرست ها

کارآموزی چیست؟
کار آموزی بخشی از برنامه آموزشی مدرسه است که در آن دانش آموزان 

اغلب برای اولین بار، کارکردن را جتربه می کنند. دراین برنامه دانش آموزان 

دبیرستانی به صورت کوتاه مدت نزد کارفرمایی می روند تا آشنایی با 

زمینه کاری و محل کاری که در آن قرار دارند، پیدا کنند. دانش آموزان در 

اصل برای مشاهده و یادگیری به نزد کارفرما می روند- نه به منظوراجنام 

کاری که نیازمند تعلیم کامل یا جتربه زیاد است. این کار در محوطه کاری، 

کارفرما اجنام می شود و فواید بسیاری برای دانش آموزان دارد زیرا به آنان این 

امکان را می دهد تا:

در کنار بزرگساالن و به عنوان بخشی از یک تیم کار کنند و درکی از کار را   •
کسب کنند

مهارت های تازه ای را کسب کنند و اجنام دهند  •
مستقل تر بشوند و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند  •

برنامه درسی مدرسه را به محیط کاری ارتباط دهند  •
انگیزه بیشتری برای ادامه حتصیل و/ یا تعلیم دیدن بیشتر   •

را پیدا کنند

فرصت های شغلی را بررسی کنند  •

یکی از معلمین با دانش آموز در طی کارآموزی شان متاس 

می گیرد و والدین می توانند در صورت داشنت هرگونه نگرانی با مدرسه متاس 

بگیرند. جزئیات مربوط به متاس در صفحه آخرنوشته شده است.

چه زمانی می توان کار آموزی 
را اجنام داد؟

کارآموزی به طور معمول در طی سالهای نه و ده اجنام می شود. زمان آن به 
مدرسه بستگی دارد. بسیاری از مدارس وقت مشخصی دارند، برخی 

گروههای کوچکی را در طی سال برای کارآموزی می فرستند و بعضی 
مدارس دانش آموزان را تشویق می کنند که کارآموزی شان را در طی 

تعطیالت مدارس اجنام دهند. اگرچه، کارآموزی را منی توان در طی تعطیالت 
آخر سال اجنام داد.

دانش آموزان می توانند کارآموزی را حداکثر ده روز در طی یک ترم یا چهل 
روز در طی یکسال اجنام دهند.

’یادگیری در مورد کار از طریق مشاهده‘
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چه انتظاراتی از دانش آموز می رود؟
در طی کارآموزی، تاکید همواره بر سعی در ایجاد کارآموزی جالب و ارزشمند 

است. برای اطمینان از کسب جتربه ای ارزشمند، ترتیباتی را باید اجنام داد. 

دانش آموزان تشویق می شوند تا:

در صورت امکان، محلی را برای کارآموزی خود بیابند. اگرچه، مدرسه   •
می تواند به دانش آموز کمک کند.

فرم تنظیم کارآموزی را تکمیل کنید و هرچه سریعتر به مدرسه   •
بازگردانند.

 safe@work occupational پیش از کارآموزی، مواد درسی مناسب را از  •
health and safety به پایان برسانند. دانش آموزان گواهی را دریافت 

خواهند کرد.

در مدت کارآموزی به عنوان یک کارمند عمل کنند، به متامی قوانین   •
محیط کاری و راهنمایی های سرپرستشان احترام بگذارند.

به خاطر داشته باشند که دانش آموزان در هنگام کارآموزی، مناینده   •
مدرسه شان هستند، بنابراین سیاست ها و اصول اخالقی مدرسه 

همواره شامل حال آنها می شود. 

فعالیت های تنظیم شده توسط مدرسه را در طی مدت کارآموزی   •
متام کنند.

بدانند که ممکن است اطالعات محرمانه و حساسی درمدت کارآموزی   •
مطرح باشد که باید خصوصی باقی مبانند.

متوجه باشند که متامی وسایل اداری، استفاده از تلفن، اینترنت و   •
دستگاه فتوکپی تنها برای اهداف کاری است.

کفش/ لباس محافظ/ یونیفورم مناسب را طبق درخواست   •
کارفرما بپوشند.

از کارفرما بخواهند که نظرشان را در پایان دوره کارآموزی بیان   •
کنند و از آنها تشکر کنند.

پرداخت پول
حداقل نرخ برای دانش آموزان پنج دالر در روز است.

در صورتیکه محل کارآموزی دانش آموزان دریکی از سازمانهای 

 Commonwealth یا اداره ای باشد که طبق قانون Commonwealth

تاسیس شده است یا موسسه آموزشی، خیریه یا سازمان خیریه 

اجتماعی باشد که برای سوددهی کار منی کند، دانش آموزان پولی 

را دریافت نخواهند کرد.

دانش آموزانی که ناتوانی دارند
اگر در برنامه آموزشی فردی دانش آموزان با ناتوانی، این تصمیم گرفته شود 

که ، برای آنها زمان بیشتری برای رسیدن به مهارت خاصی الزم است، ممکن 

است زمان بیشتری برای کارآموزی شان در نظر گرفته شود. 

وظایف کارفرمایان چیست؟
دانش آموزان، مانند همه کارمندان، حتت پوشش قوانین ایالتی و فدرال 

هستند که مربوط به محیط کاری امن و بدون تبعیض می شود. متامی 

قوانین سالمتی و ایمنی در محل کار باید رعایت شود و فرزندتان باید 

آموزش اولیه ببیند و حتت نظارت کافی باشد. آموزش و نظارت باید در 

ارتباط با وظایفی باشند که انتظار می رود فرزندتان در طی دوره کارآموزی 

مشاهده خواهد کرد یا اجنام خواهد داد. درصورتیکه فرزندتان در حین دوره 

کارآموزی آسیب ببیند، کارفرما باید با شما یا قیم او و مدرسه هر چه 

سریعتر متاس بگیرید.

کارآموزی
’یادگیری در مورد کار‘

برای کسب اطالعات بیشتر با مدرسه محلی تان متاس بگیرید.
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