رھﻨﻤﻮد در ﻣﻮرد ﺷﺎﮔﺮدی
ﺷﺎﮔﺮدی ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺎﮔردی ﻋﺑﺎرت از ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﻣﻌﺎش اﺳت طورﯾﮑﮫ ﮐﺎرﮔر ﺗوﺳط آن ﺗﺟﺎرب ﺑﺎ ارزش را آﻣوﺧﺗﮫ و ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد.
در ﮐﻧﺎر ﮐﺎرآﻣوزی ،ﺷﺎﮔردان ﺣداﻗل  %20ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﮑﻣﯾل آﻣوزش ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ در ﮐﺎﻟﺞ ،داﻧﺷﮕﺎه ﯾﺎ ﻓراھم ﮐﻧﻧده
ﮐﺎرآﻣوزی ﺳﭘری ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت رﺳﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود.

ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ دھﺪ؟

ﺷﺎﮔردی ﯾﮏ ﻓرﺻت ﺑزرگ ﺑﺎ ﻣﻌﺎش ﺑرای اﻓراد  16ﺳﺎﻟﮫ و ﺑزرﮔﺗر در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن اﺳت ،اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ:
•
•
•
•

ﭘﯾش از وﻗت ﺑﮫ ﺷﻐل آﻏﺎز ﮐرده اﻧد
در ﭘﯽ ﺑﺎﻻ ﺑردن ﻣﮭﺎرت در ﺷﻐل ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻧد
در ﭘﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻐل ﺑﺎﺷﻧد
روﻧد ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺷﺎن ﺗﻣﺎم وﻗت ﻧﺑﺎﺷد

ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎﮔردی را در  https://www.gov.uk/apply-apprenticeshipﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺿﺢ ﺷﺮط ھﺎی
ﺷﻤﻮﻟﯿﺖ در ﻧﻘﺶ وظﯿﻔﻮی اﻋﻼن ﺷﺪه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد .ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ،ﻧﻘﺶ وظﯿﻔﻮی و ﺳﻄﺢ ﺷﺎﮔﺮدی ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ھﺎی زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و رﯾﺎﺿﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دارﻧﺪ
اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺳﻄﺢ  2دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در طﻮل دوره ﺷﺎﮔﺮدی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺪرک ورودی ﺳﻄﺢ 3
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﮐﺪام ﺳﻄﻮح وﺟﻮد دارﻧﺪ؟

ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎﮔردی ﻣﻌﺎدل ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﻣﮭﺎرت اﺳت.
ﺷﺎﮔردی در ھر ﺳطﺢ آﻏﺎز ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ،اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﻠزم ﻣوارد ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
•
•

ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ GCSEs
آﻣوزش ﺑﯾﺷﺗر در اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ ﺟﮭت ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﺎﮔرد در ﺳطﺢ درﺳت ﻗرار دارد

ﮐﺎرآﻣوزی ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺟواﻧﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑرای دوره ﺷﺎﮔردی آﻣﺎده ﻧﯾﺳﺗﻧد ،زﯾرا ﻓرﺻت ھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎ
و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ﮔرﻓﺗن دوره ﺷﺎﮔردی و آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﮐﺎر ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﺷﺎﮔردی ،ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳطوح ﻣﮭﺎرت ذﯾل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺧواھد ﺷد:
ﻧﺎم

ﺳﻄﺢ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺎدل آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ
ﻋﺎﻟﯽ
دﯾﭙﻠﻮم

2
3
 6 ،5 ،4و 7
6و7

 5 GCSEدر ﺳﻄﺢ ﮐﺎﻣﯿﺎب  A*-Cﯾﺎ 9-4
ﺳﻄﺢ  2 Aﮐﺎﻣﯿﺎب/ﺳﻄﺢ  3دﯾﭙﻠﻮم/ﺑﮑﻠﻮرﯾﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺪرک ﺑﻨﯿﺎدی و ﺑﺎﻻﺗﺮ
دﯾﭙﻠﻮم ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺘﺮی

رھﻨﻤﻮد در ﻣﻮرد ﺷﺎﮔﺮدی
دﺳﺗﻣزد ﺷﺎﮔردی

آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد ﮐﺳب ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ﺑﺧش ،ﻣوﻗﻌﯾت و ﺳطﺢ ﺷﺎﮔردی ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد.

در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻋﻣر ﺷﺎﮔرد ﺑﯾن  16ﺗﺎ  18ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده ﯾﺎ در ﺳﺎل اول ﺷﺎﮔردی ﺑﺎﺷد ،ﺷﺎﮔرد ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣﯾزان ﺷﺎﮔردی اﺳت.
اﮔر ﺷﺎﮔرد  19ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺳﺎل اول ﺷﺎﮔردی را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺗﺣﻖ ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺣداﻗل ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳت آورد؛ ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود ﺣﻘوق رﻗﺎﺑﺗﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﯾﭻ ﻗرﺿﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﯾﺎ ﻓﯾس ﺑرای ﺷﺎﮔردی وﺟود ﻧدارد زﯾرا ﺗوﺳط دوﻟت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.
ﺷﺎﮔرد ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ھﺎی روزاﻧﮫ ﺧود ﻣﺎﻧﻧد ﻏذای ﭼﺎﺷت و رﻓت و آﻣد را ﺗﺄﻣﯾن ﮐﻧد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت از آن
ﺣﻘوق رﻗﺎﺑﺗﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺷﺎﮔرد  16ﺗﺎ  24ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣراﻗﺑت را ﺗرک ﮐﻧد 1000 ،ﭘوﻧد ﮐﻣﮏ ھزﯾﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ در ﺳﺎل اول ﺷﺎﮔردی از آﻧﮭﺎ ﺣﻣﺎﯾت
ﮐﻧد.

ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﺎﮔﺮدی

دوره ھﺎی ﺷﺎﮔردی ﯾﮏ ﮔزﯾﻧﮫ ھﯾﺟﺎن اﻧﮕﯾز ﭘوﻟﯽ ﺑرای ھرﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺳب ﮐﻧد ،ﻣﮭﺎرت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﮐﻧد ﯾﺎ ﺷﻐل
ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر دھد ،زﯾرا ﻓرﺻﺗﯽ را ﺑرای ﮐﺳب دﺳﺗﻣزد در ﺟرﯾﺎن ﮐﺎر و ﺗﺣﺻﯾل ﻓراھم ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﺗﮑﻣﯾل دوره ﺷﺎﮔردی ﻣزاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•

ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﺟرﺑﮫ و ﻣﮭﺎرت
ﻣدرک ﻣﻌﺗﺑر ﻣﻠﯽ )ﺑدون ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل(
اﻣﺗﯾﺎزھﺎ و دﺳﺗﻣزد ﮐﺎرﮐن
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺻﻧﻌﺗﯽ

ﭼﮕﻮﻧﮫ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﮔﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
ھزاران ﮐﺎرﻓرﻣﺎ ،از ﺷرﮐتھﺎی ﺑزرگ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺷﺎﻏل ﮐوﭼﮏ ،دورهھﺎی ﺷﺎﮔردی را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﻧد و ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی
ﺷﻐﻠﯽ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺷﺎﮔرد آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﺳت.
ھﻣﮫ ﺑﺳت ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎﮔردی ﻣﻌﺗﺑر را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺳروﯾس دوﻟﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد) Find an apprenticeship ،ﺷﺎﮔردی ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد(؛" https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch.
ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﺳﺎبﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺛﺑت ﻧﺎم ﮐﻧﯾد ﺗﺎ از ﻓرﺻت ھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ و ﻣﮑﺎن ﻣورد ﻧظر ﺧود ﻣطﻠﻊ ﺷوﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن وب ﺳﺎﯾت ﺑرای ﻣرور اﻧواع دوره ھﺎی ﮐﺎرآﻣوزی در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر را ﻣﯽ ﺗوان در وﺑﺳﺎﯾت ﻣﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﻣود؛ www.apprenticeships.gov.uk.

ﭼﮕﻮﻧﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﻢ

ﺻﺪھﺎی ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﮔﺮدی وﺟﻮد دارﻧﺪ و "ﺷﺎﮔﺮدی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ" ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﺑﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان
از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه و درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺖ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﺎدآور ﺑﺮای ﺑﺴﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺨﺶ ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد آﮔﮭﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮای آﻧﮭﺎ درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ.

رھﻨﻤﻮد در ﻣﻮرد ﺷﺎﮔﺮدی
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﺎورﻟﯿﺘﺮ و ﺳﯽ وی ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻤﮏ ھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﯽ وی
و ﮐﺎور ﻟﯿﺘﺮ در  National Careers Serviceوﺟﻮد دارد.
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ،اﻗﺪام ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ﺷﺎﮔﺮدی ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ،طﻮری ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﺎﮔﺮدی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ،از ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺑﺮای دوره ھﺎی ﺷﺎﮔﺮدی اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺎﺑﮫ ھﺮ
ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺷﻐﻠﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ طﻮر
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد آﻣﺎده ﺷﻮد .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﮐﻤﮏ در وﺑﺴﺎﯾﺖ
 https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying-for-an-apprenticeshipﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺷﺎﮔﺮدی ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟

در اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،اﯾن ﯾﮏ اﻟزام ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد اﺳت ﮐﮫ  ٪20از زﻣﺎن ﭘرداﺧﺗﯽ ﺧود را "ﺧﺎرج از ﮐﺎر" ﺑﮕذراﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل آﻣوزش
ﻻزم ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرد ﺑرای ﮐﺳب ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل دوره ﺷﺎﮔردی اﺳت.
آﻣوزش ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣوﺿوع اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﺑﺎﺷد:
•
•
•

ً
)ﻣﺛﻼ درس ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،ﻟﯾﮑﭼرھﺎ و آﻣوزش ھﺎی آﻧﻼﯾن(
آﻣوزش ﺗﯾوری
ً
)ﻣﺛﻼ ﺗﻌﻘﯾب ﮐردن ،ﻣرﺑﯽ ﮔری ،ﺑﺎزدﯾد از ﻣﮭﺎرت ھﺎ(
آﻣوزش ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ
ﮐﻣﮏ در آﻣوزش و وﻗت ﺑرای ﻧوﺷﺗن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮕﯽ

آﻣوزش ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎرج از آن اﻧﺟﺎم ﺷود .ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن آﻣوزش ھﺎی داﺧﻠﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺑﺎ ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ ،داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻓراھم ﮐﻧﻧدﮔﺎن آﻣوزش ﮐﺎر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ آﻣوزش را ﺑرای آﻧﮭﺎ اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد.
اﯾن آﻣوزش ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎدل  20درﺻد ﮐل ﺳﺎﻋﺎت ﻗرارداد در طول دوره ﺷﺎﮔردی ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺗوان آن را ﺑﮫ ﺻورت اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ھر روز ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾﻣﮫ وﻗت اراﺋﮫ ﮐرد.
ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و اراﺋﮫ دھﻧده آﻣوزش در ﻣورد ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﻣدل ﺗﺻﻣﯾم ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.

ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪت ھﺮ دوره ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﺮ اﺳﺎس  30ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺷﺎﮔﺮد در ھﻔﺘﮫ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ آﻣﻮزش ھﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﯿﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﯾﻦ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻓﺮاد دارای ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﮐﺎھﺶ ﺳﺎﻋﺎت ھﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﺪت دوره ﺷﺎﮔﺮدی ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
زﻣﺎن ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺧﺎرج از ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ٪20ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ھﺮ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ دوره ﺷﺎﮔﺮدی در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری ﻋﺎدی ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.

