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قد یكون التفكیر في المستقبل أمًرا مثیًرا للغایة، وقد یصبح أمًرا مربًكا ومرھًقا كذلك عندما ال تتمكن من معرفة الوظائف التي 
تتناسب مع اھتماماتك وأھدافك وقیمك وأسلوب حیاتك بشكل أفضل. یتغیر عالمنا باستمرار، ویستمر فھمنا للتعلیم والوظائف 
المرتبطة بھ في التطور. سیساعد ھذا الدلیل أولیاء األمور والطالب على استكشاف الفرص التي غالًبا ما یتم تجاھلھا بسبب 

نقص الوعي أو المعلومات الخاطئة أو سوء الفھم. كما ُیلقي الضوء على كیف یمكن للوالدین التحدث بخصوص الوظائف مع 
أبنائھم ویقدم معلومات عن المسارات التي یمكن سلوكھا للشباب الذین قد یكونون مھتمین باتخاذ الخطوة التالیة. جنًبا إلى جنب 

مع المناقشات العمیقة، یعمل ھذا الدلیل كمورد وأداة توجیھ ألولیاء األمور والطالب الذین یخططون للمستقبل.

تقدم منظمة Build a Dream برامج متخصصة لتشجیع وتمكین 
الطالبات من استكشاف المھن التي یكون فیھا تمثیل المرأة ناقًصا، مع 

العمل أیًضا على إنشاء قوة عاملة متوازنة بین الجنسین، وتغییر وجھات 
النظر العالمیة حول مساھمة المرأة في المجتمع.

تشمل البرامج المركزة معسكرات التعلم العملي، وورش عمل التطویر 
المھني، ومعارض استكشاف المھن عالیة الطلب، وتسلیط الضوء 

على الفرص في الِحرف المھنیة، ومجال العلوم والتكنولوجیا والھندسة 
والریاضیات "STEM"، ومجال االستجابة للطوارئ، وریادة األعمال، 

والقیادة.

ھل یعتریك القلق بشأن المستقبل؟ نحن ھنا لتقدیم ید المساعدة!

 Career " لتتعرف على معارضنا االفتراضیة الستكشاف المھن Build a Dream تفضل بزیارة موقع ویب منظمة
Discovery Expos" والتي حتًما ستساعدك.

المسارات "Pathway": اكتشف الفرص التي یمكنك الوصول إلیھا أثناء المدرسة الثانویة
صانعو األحالم "Dream Makers": استمع إلى نساء ملھمات یشاركن رحالتھن المھنیة

أسرار الصناعة "Industry Secrets": تعرف على ما تبحث عنھ الشركات وكیفیة اكتساب میزات.

الغرض من الدلیل

"BUILD A DREAM" نبذة عن منظمة

معارض استكشاف الِمھن

VISIT: WWW.WEBUILDADREAM.COM/EVENTS/ 
TO REGISTER FOR FREE. 



ُیعد برنامج Power of Trades برنامًجا تدریبًیا مجانًیا یتلقاه 
الوافدون الجدد إلى كندا قبل التوظیف. ویتلقى المشاركون خالل 

جلسة مدتھا 4 أسابیع معلومات ونصائح عملیة تتعلق بالعثور على 
وظیفة في المھن المتخصصة واالحتفاظ بھا داخل مقاطعة أونتاریو. 
من أمثلة المواد التي یغطیھا التدریب: فھم آلیة التدریب المھني في 

أونتاریو، وقوانین العمل ولوائحھ في أونتاریو، وفھم ما یتطلع 
أصحاب العمل التجاریون الكندیون إلى توفره في الموظف الجدید، 

وإعداد السیرة الذاتیة واالستعداد إلجراء المقابالت، وحدیث مع 
محاضرین ضیوف من قطاع الصناعة المحلیة، والحصول على 

شھادات الصحة والسالمة من مكان العمل، والدعم المستمر للبحث 
المخصص الفرید عن الوظائف والمعلومات واألنشطة المفیدة 

األخرى.

بعد إتمام التدریب في قاعات الدراسة، یلتحق المشاركون بعمل 
تدریبي لمدة 3 أسابیع في مھنة متخصصة یختارونھا.

معاییر أھلیة المشاركة في التدریب لمدة 4 أسابیع:
أن یكون المشارك مقیًما إقامة دائمة أو الجًئا بموجب االتفاقیة.•
أن یكون مقیًما في مقاطعة أونتاریو.•
أن یولي اھتماًما شدیًدا بالمھن المتخصصة.•
أن یبلغ من العمر 18 عاًما أو أكثر•

یتم حالًیا تقدیم التدریب لمدة 4 أسابیع باللغة اإلنجلیزیة فقط.

یكمن الھدف األساسي لبرنامج Power of Trades في أن یكون الوافدون الجدد أكثر استنارة ودرایة وارتباًطا بممارسة 
مھنة من المھن المتخصصة في مقاطعة أونتاریو. ینصب تركیز برنامج Power of Trades على العمالء، ویقدم حلوًال 

مصممة ومخصصة الحتیاجات الوافدین الجدد ذوي الخلفیة المختلفة اختالًفا كبیًرا، الذین یحظون بمستویات مختلفة من 
المھارات اللغویة وخبرة العمل.

أما الھدف الثانوي، فیكمن في دعم أصحاب العمل ذوي المھن المتخصصة الذین یسدون احتیاجاتھم من العمالة، مما یتیح لھم 
التوصل إلى مجموعة سبق فرزھا من المرشحین للعمل لدیھم.

POWER OF TRADES

للمزید من المعلومات قم بزیارة: 
WWW.YMCASWO.CA/POWEROFTRADES



في أونتاریو، یوجد 144 مھنة في مجال الِحرف المھنیة عبر 4 قطاعات رئیسیة:

تتنوع الفرص المھنیة على نطاق واسع عبر ھذه القطاعات ویتم تعلمھا من خالل مزیج من التعلیم والتعلم أثناء العمل من 
خالل فترة تدریب مھنیة (التلمذة الصناعیة).

التدریب المھني (أو التلمذة الصناعیة) عبارة عن طریقة رائعة لتعلم المھارات والكفاءات الالزمة ألداء المھام وفًقا لمعاییر 
الصناعة وللعمل من أجل الحصول على شھادة خبرة واعتماد ومھنة مجزیة.

ما بعض األمثلة على المھن في مجال الِحرف المھنیة؟  
مجال اإلنشاءات: 

متخصص أعمال الحجارة والطوب•
نجار•
عامل تشطیب الحوائط الجافة والجص•
كھربائي•
مشّغل المعدات الثقیلة•
حداد•
دّھان ومصمم دیكور•
سّباك•
فّني خطوط كھربائیة•

المجال الصناعي:
فّني نظام محركات كھربائیة•
فّني َمرافق•
میكانیكي عام•
كھربائي صناعي•
صانع ومصلح األقفال•
مصمم أو صانع قوالب•
عامل طواحین•
فّني عربات السكك الحدیدیة•
عامل الصفائح المعدنیة•
لّحام•

مجال القوة المحركة:
میكانیكي/فّني صیانة الطائرات•
فّني محاذاة ومكابح•
مصلح أضرار ھیكل السیارة واالصطدام•
دّھان سیارات•
فّني أنظمة وقود وكھرباء•
فّني معدات ثقیلة•
فّني المحركات البحریة•
فّني شاحنات الرفع بالطاقة•
فّني خدمة شاحنات ومقطورات•
فّني معدات العشب •

مجال الخدمات:
ممارس تنمیة األطفال من السكان األصلیین•
فّني معدات زراعیة•
فّني صیانة األجھزة•
متخصص أشجار•
طاٍه•
عامل في قطاع خدمات األطفال والشباب•
فّني خدمات إلكترونیة•
مصفف شعر/حالق•
فّني شبكات تكنولوجیا المعلومات•
حرفي المالبس والحرف األصلیة •
 

ما ھي الِحرف المھنیة؟

مجال اإلنشاءات المجال الصناعي مجال القوة المحركة مجال الخدمات



1-االحترام 
تلعب كٌل من ھذه المھن دوًرا مھًما في حیاتنا الیومیة سواء كان ذلك من 
خالل تصمیم الطرق التي نسیر علیھا أو بناء المنزل الذي نعیش فیھ أو 

الحفاظ على سالمتنا في المجتمع. حیث تلعب أعمال تلك الصناعات دوًرا 
حیوًیا في كندا. 

2-األمن الوظیفي
ھناك العدید من الخیارات المھنیة لالختیار من بینھا وفرص ال حصر لھا متاحة. ولكن المھن التي نسلط الضوء علیھا 

مطلوبة وفي كثیر من األحیان (على سبیل المثال في مجال التصنیع) یكون ھناك نقص في المھارات مما یعني رواتب أعلى 
وفرًصا أكبر للنمو. 

3-االستقالل المالي 
نظًرا لطبیعة العمل والطلب الكبیر علیھ، فإن ھذه الوظائف 

تكون ُمجزیة بشكل جید للغایة. من خالل االستفادة من البرامج 
المتاحة للطالب، یمكن أن یحصل البعض على أجور وخبرة 

عملیة قّیمة حتى أثناء الدراسة في المدرسة الثانویة.

4-نمو الصناعة 
مع استمرار تطور تقنیات جدیدة كل یوم، ستنمو بعض 

الصناعات بشكٍل أكبر. على سبیل المثال، یتوقع 59٪ من 
الشركات المصّنعة نقًصا أكبر في العمالة خالل السنوات 

الخمس المقبلة، حیث تتقدم ھذه الصناعات بسرعة ھائلة ولكن 
لیست لدیھا القوة العاملة الكافیة لمواكبة ھذا النمو. 

5-مھارات قابلة لالكتساب 
حین تعمل في وظیفة ال تكتسب مھارات فّنیة قّیمة فحسب، بل تحصل أیًضا على مزید من الفرص لتطویر مھاراتك 

الشخصیة. إذا كانت ھناك فرصة للتقدم أو وظیفة مختلفة، فإن أصحاب العمل ال ینظرون إلى الدرجات التي حصلت علیھا، 
بل یبحثون عن الخبرة ومجموعة من المھارات المتوازنة (بما في ذلك العمل الجماعي والمھارات التنظیمیة ومھارات 

التواصل).  

6-القیام بالعمل الذي تحبھ 
لماذا تستبعد مھنة ألنك لم تَر نفسك ممثالً في ھذا المجال؟

إذا كان ھناك شيء یثیر اھتمامك ویسعدك، فابحث عن طرق لالستمرار فیھ كمھن.
الرضا الوظیفي مھم للغایة، فھو سیساعدك على تحفیزك وبناء ثقتك بنفسك طوال حیاتك المھنیة.

6 أسباب للتفكیر في مجال الِحرف المھنیة



لألشخاص األذكیاء!
 العاملون في مجال الِحرف المھنیة ھم أفراد ذوو مھارات عالیة ومعرفة واسعة یستخدمون مھارات مثل الریاضیات 
والتفكیر النقدي كل یوم. حیث یقضي أولئك األشخاص سنوات في التدریب العملي جنًبا إلى جنب مع التعلیم لیصبحوا 

ماھرین في مجال خبرتھم.

االختیار المھني األول!
 نظًرا ألن العاملین في مجال الِحرف المھنیة مطالبون بتصمیم وبناء وصیانة معظم األشیاء التي نتعامل معھا یومًیا، وبالتالي 

فإن ذلك المجال یعد طریقًة عالیة الطلب وُمجزیة للغایة لمواصلة التعلیم السریع والدخول في مھنة مستقرة.

إمكانیة الحصول على أجر!
بعد المدرسة الثانویة (وأحیاًنا أثناءھا!) یتم الدفع للمتدربین مقابل التدریب أثناء العمل. ومع المنح واألجور التي تزداد مع 

تعلمھم، غالًبا ما یكمل المتدربون تدریبھم بقلیل من الدیون أو بدون دیون نھائًیا. باإلضافة إلى ذلك، غالًبا ما یكون للمھنیین 
المعتمدین أجور بدایة عالیة وإمكانات كبیرة في الكسب.

إمكانیات غیر محدودة!
بعد انتھاء التدریب المھني، تبدأ الفرص! السفر والتعلیم وقیادة فریق وإدارة شركة وبدء عمل تجاري ورئاسة مؤسسة. وبعد 

الحصول على الترخیص/االعتماد (خاصة اعتماد Red Seal) ُتفتح األبواب للتقدم والتنقل على مصراعیھا.

عروض متنوعة!
یعمل المھنیون المھرة في قائمة طویلة جًدا من الصناعات والبیئات، وغالًبا ما یقولون إن كل یوم مختلف. یجب على الطالب 

اختیار ما یفضلون ویجیدون فعلھ والبحث عن الحرف التي تتوافق مع ھذه الرؤیة. ھل یریدون العمل داخل األبنیة أم 
خارجھا؟ ھل یفضلون األعمال التي ال تتضمن االتساخ أم لیست لدیھم مشكلة في ذلك؟

الجمیع لدیھ فرصة!
بینما یتضمن بعضھا عمالً بدنًیا، تتطلب تلك الِحرف المھنیة مھارات مثل اإلبداع وحل المشكالت والعمل الجماعي وإجادة 

التعامل مع التكنولوجیا. تذكر، ھناك 144 حرفة مھنیة في أونتاریو وحدھا!

حقائق حول الِحرف المھنیة



 ام تاراهملا ةيمنتو بيردتلاو لمعلا ةرازو ىلوتت
:يلي

 ةفاضإلاب ةينهملا فرِحلا ريياعم عضوو ميظنت•
تاداهشلا حنمو بيردتلا ىلإ

 نيبردتملا ليجست مزلتست يتلا نهِملا ديدحت•
 نيبردتملا نيب بيردتلا تايقافتا قيسنتو

لمعلا باحصأو
 ةداهش تاناحتما ةرادإو ينهملا بيردتلا مامتإ ديكأت •

ليهأتلا تارابتخا ليهأتلا

4 
 بلطب مدقتلا
 ىلع لوصحلل

 ينهم بيردت
هلامكإو

5 
 ىلع لوصحلا

 بيردتلا ةداهش
ينهملا

6 
 ةداهش ةباتك

 زايتجاو ليهأتلا
اهرابتخا

1 
 بيردتلا له

 بسانم ينهملا
؟كل

3 
 لهؤم تنأ له

 ىلع لوصحلل
؟ينهم بيردت

2 
 تابلطتم
 ميلعتلا

ٍعار ىلع روثعلاو

 لامعلا فارشإ تحت لمعلا لالخ نم كتنهم ملعتتو اًسورد ذخأت تنأف ،اًينهم اًبردتم كتفصب
.كلذب كمايق ءانثأ بتار ىلع لصحتو ،ةربخلا يوذ

ينهملا بيردتلا ةداهش
بيردتلا لك نم ءاهتنالا دعب ةداهشلا حنم متي - ليهأتلا ةداهش رابتخا•
ليهأتلا ةداهش ةباتكل مدقتلل اًلهؤم حبصت•

ليهأتلا ةداهش رابتخا
 موسر عفدل Ontario College of Trades يف ءالمعلا تامدخب لصتا•

(HST) ةقسنملا تاعيبملا ةبيرض + اًرالود 150 رابتخالا

؟ةينهملا فرِحلا كلت مظني نم

 ويراتنوأ يف ينهملا بيردتلا



 لوخدل ةمزاللا تاراهملا وأ ةيلمعلا ةربخلا ىلإ نورقتفي نكل ينهملا بيردتلاب نيمتهملل صصخم
لمعلا قوس

 ةسردملا بالط ليهأتل جمانرب•
 ىلإ 12 وأ 11 فصلا يف ةيوناثلا

لمعلا
 فاشكتسا ىلع بالطلا دعاسي•

 ةينهملا فرِحلاو ينهملا بيردتلا
 عم ينواعتلا ميلعتلا لالخ نم

ةمّيق ةيلمع ةربخ باستكا
 نم لمعلا تاعاس باستحا متيس•

ينهملا بيردتلا لامكإ لجأ

:بالطلا لهأت طورش
اًماع 16 نع رمعلا لقي ال•
 مولبد تاررقم نم اًررقم 16 لامكإ•

 ويراتنوأب ةيوناثلا سرادملا
(OSSD) جمانربلا ءدب لبق

 لماك ماودب ًالجسم بلاطلا نوكي نأ•
جمانربلا لالخ

 ىلع لمعي بلاطلا نوكي نأ•
 مولبد تابلطتم عيمج لامكتسا

 ويراتنوأب ةيوناثلا سرادملا
(OSSD)

ينهملا بيردتلا لبق ام

 (OYAP) بابشلل ينهملا بيردتلل ويراتنوأ جمانرب



ةعوفدم ةيساردلا موسرلا نم%85

%100
 ةلص يذ لاجم يف فئاظو ىلع لصحا
 ىلع لصحا .جرختلا دعب كتساردب

!بيردتلا ءانثأ ةفيظو

Red Seal دامتعا
.ينهملا بيردتلا ةداهش•
.ليهأتلا ةداهش•

رالود 600-400 ةنسلا/ةفلكتلا طسوتم

رالود فلأ 60-30 نم أدبت بتاور
ةداهشلا ىلع اًدامتعا

 بحاص لبِق نم ةفيظو ىلع لصحا
 باحصأل ةيزيفحتلا حنملا !لمعلا

:لمعلا
•www.tcu.gov.on.ca
•www.oyap.com

:اًيونس ةحاتملا حنملا
 Red Seal دامتعا لامكتسال رالود 4000•

Trade
 Red Seal دامتعا لامكتسال رالود 2000•

Trade
ةسردملا لخاد بيردتلل رالود 1500•
سرادملل ضرق رالود 800•

:ةيبيردتلا تارودلا تابلطتم
• ،Uوأ N وأ C وأ E تارود

• تايضايرلا تاراهم
• OYAP جمانرب نم لوألا ىوتسملا

• جودزملا ليجستلا

لمعلا ءانثأ بيردتلا يف 80٪•
يساردلا لصفلا يف 20٪•
1:1 هجوملا/بلاطلا ةبسن•

2-5 
تاونس

بالطلا نويد طسوتم
رالود رفص

 ةينهملا فرِحلا تاراسم
كرايتخا .. كلبقتسم

 ينهملا بيردتلا



 دعب ةلص يذ لاجم يف فئاظو مهيدل%83
جرختلا

ةيلكلا مولبد

رالود 4500 ةنسلا/ةفلكتلا طسوتم

www.ontariocolleges.ca

:اًيونس ةحاتملا حنملا
 ةدعاسم جمانرب ضرق طسوتم رالود 5500•

(OSAP) ويراتنوأ يف بالطلا
ةيساردلا حنملا•
حنملا•

ةيبيردتلا تارودلا تابلطتم
Uوأ M وأ C تارود•
جودزملا ليجستلا•

يساردلا لصفلا يف 70٪•
ينواعتلا ميلعتلا لالخ نم 30٪•
1:40 سيردتلا ةئيه ءاضعأ/بالطلا ةبسن•

تاونس 1-3

بالطلا نويد طسوتم
رالود 25000

ةيلكلا

 ةينهملا فرِحلا تاراسم
كرايتخا .. كلبقتسم



%72
 ةلص يذ لاجم يف فئاظو ىلع لصحا

 ضعب بلطتت دق .جرختلا دعب
ايلع تاسارد فئاظولا

سويرولاكبلا ةجرد

رالود 7500 ةنسلا/ةفلكتلا طسوتم

www.ouac.ca
www.electonicinto.ca

يساردلا لصفلا يف 100٪•
1:85 سيردتلا ةئيه ءاضعأ/بالطلا ةبسن•

تاونس 3-5

رالود 37000 بالطلا نويد طسوتم

:اًيونس ةحاتملا حنملا
 ةدعاسم جمانرب ضرق طسوتم رالود 5500•

(OSAP) ويراتنوأ يف بالطلا
ةيساردلا حنملا•
حنملا•

ةيبيردتلا تارودلا تابلطتم
Uوأ M تارود•

ةعماجلا

 ةينهملا فرِحلا تاراسم
كرايتخا .. كلبقتسم



(يرايتخا) ينهملا بيردتلا لبق ام
 بيردتلا لبق ام جمارب ىلإ لوصولا ىلع صرحا ،تعطتسا اذإ

 نم ىلوألا ةنسلا يطغت يتلاو ةيوناثلا ةسردملا يف ينهملا
 هنأش نم اذهف .كتداهش ىلع لوصحلل لمعلا ءانثأ ينهملا بيردتلا

.ٍعار نع ثحبلا دنع ةزيم بالطلا يطعي نأ

(تاونس 5-2) ينهملا بيردتلا
 ةيقافتا عيقوتو بردتمك كتياعرل لمع بحاص ىلع رثعا

 فارشإلا هنكمي دمتعم ّينهم ةكرشلا ىدل نوكي نأ بجي .بيردت
 ىلإ جاتحت فوس ،بيردتلا تاعاس بناج ىلإ .بيردتلا ىلع

 اهلامكإ متي ام ةداع) ةلصلا تاذ ةينفلا لوصفلا يف ليجستلا
 حيرستلا ءانثأ تاعومجم يف اهذخأ متي وأ ،ةيليللا ةسردملا يف

.(يعوطلا

دمتعملا ينهملا
 ىلع لصحت ،حاجنب ةينفلا لوصفلاو بيردتلا تاعاس مامتإ دنع

 رابتخالل اًلودج نهملا ضعب بلطتت .ينهملا بيردتلا ةداهش
ىلع لوصحلل ةعطاقملا رابتخا زايتجاو

.كتعطاقم لخاد اهب فرتعملا (CofQ) ليهأتلا ةداهش

RED SEAL دامتعا
 Red رابتخا يف لثمتملا يدحتلا دمتعملا ينهملا زاتجي دق

Seal ىلع لوصحلا لجأ نم تاعطاقملا نيب ةكرتشملا ريياعملل 
 ةينهم ةفرِح 50 كانه .ادنك ءاحنأ عيمج يف هتالهؤمب فارتعالا
،نئازخلا ةعانص كلذ يف امب  Red Sealدامتعا نمض ةرفوتم

 يئابرهكو ،بلاوقلاو تاودألا عناصو ،تارايسلا ةمدخ يّنفو
.يعانص

 تاباقنلاو ،ةيلحملا فيظوتلا بتاكمو ،ةيعماجلا فيظوتلا زكارمو ،هيجوتلا وراشتسم نوكيس
يدنكلا داحتالا وأ "CDC" ويراتنوأ يف نيراجنلا ةعطاقم سلجم لثم) ةيراجتلا تايعمجلاو،تاداحتالاو

 ٍعارب كليصوت يف ةدعاسملا ىلع نيرداق اًعيمج كتكبش يف نودوجوملا صاخشألاو "CUSW" نيينهملل
.لمتحم

؟ةدعاسم ىلإ جاتحت له



؟ةهباشم تاربخو تاراهم كيدلو ادنك يف ديدج تنأ له

ةينهم فرِح يف ةربخ كيدل تناك اذإ كل اًبسانم ةينهملا فرِحلا ةلداعم مييقت نوكي دق
وأ ؛ادنك جراخ•
وأ ؛ةلِداعم اهب فرتعُم ةداهش كيدل تسيل نكلو رخآ يدنك ميلقإ وأ ةعطاقم نم•
.ةيركسعلا ةيدنكلا تاوقلا نم•

 ةقباس ةربخ كيدل له
؟ةينهملا فرِحلا يف

 نأشب ريكفتلا
 لبق ام جمانرب

!ينهملا بيردتلا
 نأشب ريكفتلا
!ينهملا بيردتلا

 ليلد ميدقت كنكمي له
 كتبرجت ىلع

؟كتربخو

 مييقتل ميدقت بلط لمكأ
 "TEA" ةينهملا فرِحلا ةلداعم

هلسرأو

ةقفاوملا تمت

 ليهأتلا ةداهش رابتخا ةباتك

اًدمتعم اًينهم نك

 متت مل
ةقفاوملا

معن

الال
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ةينهملا فرِحلا ةلداعم مييقت

 ؟ةلئسأ كيدل له


