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مــع بــدء تدريبــك المهنــي تبــدأ مرحلــة جديــدة وشــيقة مــن حياتــك. لكــن 
ــاء  ــى األشــياء األساســية أثن ــز عل ــى اإلنســان التركي ــا يصعــب عل أحيان
تلــك المرحلــة. ولكــي يكــون لديــك دائمــاً رؤيــة عامــة واضحــة وجيــدة 
للجوانــب األساســية لتدريبــك؛ قمنــا بتلخيــص العناصــر األساســية التــي 

ينبغــي عليــك التركيــز عليهــا.

ينبغــي أن يقــدم لــك صاحــب العمــل- وُيطلــق عليــه أيضــاً الجهــة القائمــة 
ــث إن  ــب. حي ــة التدري ــل بداي ــاً قب ــب مكتوب ــد تدري ــب- عق ــى التدري عل
صاحــب العمــل يمثــل بالنســبة لــك دائمــاً طــرف العقــد الــذي عليــك توقيع 
عقــد التدريــب معــه، أي المصنــع فــي حالــة نظــام التدريــب المــزدوج أو 
مؤسســة التدريــب فــي حالــة نظــام التدريــب خــارج المصنــع أو المدرســة 
فــي حالــة نظــام التدريــب بوقــت كامــل داخــل المدرســة. فــي بعــض نظــم 
التدريــب بوقــت كامــل داخــل المدرســة- التــي تتيحهــا المــدارس المهنيــة 
ــي  ــك ف ــب، ألن ــد التدري ــرام عق ــم إب ــة- ال يت ــة الثانوي ــز المرحل أو مراك

هــذه الحالــة ُتَعــد طالبــاً وليــس متدربــا.

ــق  ــن طري ــك أو ع ــب بنفس ــد التدري ــى عق ــع عل ــوم بالتوقي ــب أن تق يج
مــن ينــوب عنــك قانونيــاً كمــا يجــب أن يوقــع صاحــب العمــل أو الجهــة 
ــد  ــن العق ــخة م ــظ بنس ــي أن تحتف ــن البديه ــب. وم ــى التدري ــة عل القائم
ــد  ــد ُيع ــذا العق ــث إن ه ــب، حي ــى التدري ــة عل ــة القائم ــن الجه ــة م موقع

ــداً.  ــه جي ــاظ علي ــاً ينبغــي الحف شــيئا مهم
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ــب  ــون التدري ــن قان ــادة 11 م ــا للم ــب- وفق ــد التدري ــن عق يجــب أن يتضم
ــل: ــى األق ــة عل ــاط التالي ــي )BBiG(- النق المهن

المهنــي مــع جــدول زمنــي لموضوعــات  التدريــب  نــوع وهــدف   ◄
التدريــب )فــي صــورة خطــة تدريــب أو خطــة عامــة مرفقــة(،

موعد بدء wالتدريب المهني ومدة التدريب،  ◄
إجراءات التدريب التي ستتم خارج مكان التدريب،  ◄

مدة االختبار،  ◄
مدة اإلجازات،  ◄

مدة الدوام اليومي المنتظم،  ◄
األجر ومقدار الراتب،  ◄

اشتراطات فسخ عقد التدريب،  ◄
ــات التشــغيل أو الخدمــة التــي  ــة أو اتفاق ــود الجماعي ــى العق اإلشــارة إل  ◄

ــة. ــي المعني ــب المهن ــة التدري ــى عالق ستســري عل

هــذه النقــاط ال يجــوز بــأي حــال أن يخلــو منهــا عقــد التدريــب، ألن هنــاك 
معاييــر قانونيــة محــددة تمثــل الحــد األدنــى للتعاقــد. ســنتناول هــذا الحقــا – 
أو يمكنــك االطــالع علــى هــذا مباشــرة فــي موســوعة التدريــب فــي الفصــل 

الســابع )بــدءاً مــن صفحــة 60(.

عناصر التدريب

يهــدف تدريبــك بصفــة أساســية إلــى أن ُتلــم بكافــة المهــارات والواجبــات 
الخاصــة بوظيفتــك. ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم وضــع إطــار محــدد 
للتدريــب علــى كل مهنــة – حتــى ال يختلــف محتــوى التدريــب الخــاص 
ــذا  ــى ه ــق عل ــة. يطل ــس المهن ــى نف ــن عل ــن المتدربي ــدرب م ــكل مت ب

ــب. اإلطــار نظــام التدري

ــث شــارك  ــا، حي ــب خــاص به ــا نظــام تدري ــن لديه ــن المه ــة م كل مهن
فــي وضــع تلــك األنظمــة الــوزارات االتحاديــة وأصحــاب األعمــال 
م لــك فــي البدايــة تدريــب مهنــي  والنقابــات. وطبقــاً ألنظمــة التدريــب ٌيقــدَّ
ــب تخصصــي  ــم تدري ــم تقدي أساســي يغطــي مجــاالت عامــة، بعدهــا يت
متعمــق يتيــح لــك ممارســة المهنــة بشــكل فعلــي. يهــدف التدريــب 
ــة،  ــاء الوظيف ــليم أثن ــى التصــرف الس ــدرة عل ــابك الق ــى إكس ــي إل المهن
ونعنــي بذلــك المهــارات والقــدرات والمعلومــات الضروريــة والمؤهلــة 

ــك. ــة وظيفت لممارس

المحتــوى  تعلمــك  مــن  التدريــب  فتــرة  أثنــاء  التأكــد  عليــك  لذلــك 
الضــروري المطلــوب الجتيــاز اختباراتــك بنجــاح. تــم تحديــد محتــوى 
ــب. كل  ــة التدري ــي خط ــة ف ــار بدق ــات االختب ــي ومتطلب ــك المهن تدريب
ــة  ــوي خط ــها. تحت ــب نفس ــة التدري ــا خط ــي له ــب المهن ــواع التدري أن
التدريــب علــى األنشــطة واألعمــال التــي عليــك القيــام بهــا أثنــاء التدريب 
ــوى. ــم هــذا المحت ــك أن تتعل ــي لهــذه األعمــال. مــن حق واإلطــار الزمن
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المعهد  في  بوظيفتك  الخاصة  العامة  التدريب  خطة  تجد 
التالي: اإلنترنت  موقع  على  المهني  للتدريب   االتحادي 

.www.bibb.de/berufe
التدريب  خطة  على  تحتوي  كتيبات  النقابات  من  العديد  توفر  كما 
العامة باإلضافة إلى التوضيحات الالزمة. كل ما عليك هو أن تستعلم 
عنها. كما ستجد على صفحات اإلنترنت الخاصة بالنقابات المعنية 
جودة  مراقبة  بواسطتها  يمكنك  فحص،  قوائم   )55 صفحة  )انظر 

تدريبك وتقييمه.

ولمزيــد مــن التدقيــق فــي الخطــة العامــة للتدريــب ينبغــي علــى كل 
مؤسســة قائمــة بعمليــة التدريــب إعــداد خطــة تدريــب خاصــة بهــا.

وطبقــا للمــادة -11 الفقــرة 1، البنــد -1 مــن قانــون التدريــب المهنــي فإنــه 
فــي النهايــة، كمــا ذكرنــا مســبقا، يجــب علــى األقــل ذكــر نــوع التدريــب 

ــة  ــا خط ــد. أم ــص العق ــي ن ــه ف ــي وموضوعات ــه الزمن ــي وجدول المهن
التدريــب فيتــم ذكــر جداولهــا الزمنيــة وموضوعاتهــا المتعلقــة باألعمــال 
ــع أو  ــد المصن ــه. وُيع ــب ومدت ــكان التدري ــا وم ــك عليه ــم تدريب ــي يت الت
ــررة  ــال المق ــع األعم ــك جمي ــن تعلم ــؤولين ع ــة مس ــة التدريبي المؤسس

بالقــدر المقــرر. وعليهــم التأكــد دائمــاً مــن االلتــزام بخطــة التدريــب.

ينبغــي تســليمك خطــة التدريــب الخاصــة بالمؤسســة أو علــى األقــل خطــة 
التدريــب العامــة فــي بدايــة التدريــب مــع عقــد التدريــب أو علــى األقــل 
كملحــق لعقــد التدريــب. إذا لــم يحــدث هــذا؛ فينبغــي لــك الحصــول علــى 

نســخة بأســرع مــا يمكــن.

بهــذه الطريقــة فقــط يمكنــك التأكــد مــن تعلمــك العناصــر الموجــودة فــي 
خطــة التدريــب فعليــاً.

ــة  ــهرين وأربع ــن ش ــا بي ــراوح مجموعه ــي يت ــة الت ــرة الزمني ــي الفت ف
أشــهر؛ يجــب التركيــز علــى إكســابك المهــارات والمعــارف األساســية 

ــة: ــي اآلتي ــب المهن ــود التدري لبن

إدارة الحسابات،  ◄
تحليل السوق والعمالء،  ◄

إجراء الحسابات بناء على المكان والشكل القانوني والمؤسسة،  ◄
الموارد البشرية والتدريب المهني،  ◄

السالمة والوقاية الصحية أثناء العمل،  ◄
حماية البيئة.  ◄

هكــذا تبــدو- علــى ســبيل المثــال- الخطــة العامــة لتدريــب 
للتدريــب: األول  العــام  فــي  بنــك  موظــف 
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ــع  ــى بي ــدرب عل ــال مت ــم إرس ــال: يت ــبيل المث ــى س عل
ــم  ــر. ث ــر كبي ــن متج ــراض م ــراء األغ ــات لش اإلعالن
ـف بعــد ذلــك بتلميــع النوافــذ وبقــص الحشــائش  ُيكلَـّ
أن  تمامــا  الواضــح  مــن  المديــر.  ســيارة  وغســيل 
ــع  ــدوب بي ــة من ــة لوظيف ــت مطلوب ــال ليس ــذه األعم ه

اإلعالنــات.

ــوى  ــة بمحت ــا عالق ــس له ــال لي ــن بأعم ــف المتدربي ــم تكلي ــا يت ــراً م كثي
التدريــب علــى الوظيفــة المعنيــة. ُتســمى مثــل هــذه »األعمــال« األعمــال 

الخارجــة عــن إطــار التدريــب.

ــا،  ــب رصده ــب يصع ــال خارجــة عــن إطــار التدري ــاك أيضــا أعم هن
علــى ســبيل المثــال األعمــال المكتبيــة وأعمــال النســخ بالنســبة للتدريــب 
علــى وظيفــة مســؤول المبيعــات. الشــك أن هــذه األعمــال تمثــل جــزءا 
ــدر  ــال عــن الق ــذه األعم ــادة ه ــب. إال أن زي ــة التدري ــن عملي أساســيا م
ــه  ــب، وعلي ــط ال يخــدم هــدف التدري ــا فق ــوب أو االقتصــار عليه المطل
ــن إطــار  ــف مثــل هــذه األعمــال علــى أنهــا أعمــال خارجــة ع ُتصنَّ

ــب. التدري

عندمــا ُيطَلــب منــك القيــام بأعمــال خارجــة عــن إطــار التدريــب كثيــراً، 
أو عندمــا ُتكلــف بنفــس األعمــال بشــكل مســتمر، إلــى الحــد الــذي ُيخشــى 
ــب  ــن التدري ــرى م ــرة المخصصــة للعناصــر األخ ــح الفت ــه أن تصب من

قصيــرة للغايــة، فعليــك أن تعتــرض. يمكنــك تقييــم الوضــع بشــكل جيــد 
بإجــراء مقارنــة بيــن دفتــر التســجيل الخــاص بــك مــع خطــة التدريــب 
الخاصــة بالمؤسســة أو خطــة التدريــب العامــة. ويمكنــك تحديــد العناصــر 
ــار  ــك طــوال النه ــب بســبب تكليف ــي التدري ــا ف ــم إغفاله ــي ت ــة الت المهم
ــو أن  ــة ه ــي النهاي ــب ف ــدف التدري ــوق. إن ه ــف والتس ــال التنظي بأعم
تتعلــم، ال أن ُتســتَغل كعمالــة رخيصــة. وبالمناســبة ينبغــي تدويــن 
ــة التــي تقــوم بهــا فــي دفتــر التســجيل، وليــس األعمــال  األعمــال الفعلي
ــض  ــي. إذا رف ــع النموذج ــي الوض ــا ف ــوم به ــرض أن تق ــي كان ُيفت الت
ــى  ــوي عل ــذي يحت ــجيل ال ــر التس ــى دفت ــع عل ــب التوقي ــؤول التدري مس
األعمــال الفعليــة التــي قمــت بهــا، فننصــح بالتدويــن المتزامــن فــي 
دفتريــن: حيــث تكتــب فــي الدفتــر األول األعمــال التــي ُيوافــق مســؤول 
ــال  ــر األعم ــر اآلخ ــي الدفت ــجل ف ــا، وتس ــع عليه ــى التوقي ــب عل التدري

ــاً فــي ذلــك الوقــت. التــي قمــت بهــا فعلي

النظام المزدوج؟ المدرسة المهنية؟ المؤسسة التدريبية؟

هنــاك عــدة أشــكال للتدريــب المهنــي. فــي النظــام المــزدوج تتعلــم فــي 
ــب  ــام التدري ــي نظ ــه، وف ــت نفس ــي الوق ــة ف ــة المهني ــع والمدرس المصن
خــارج المصنــع، تتعلــم داخــل مؤسســة التدريــب وفــي المدرســة المهنيــة 
وأحيانــاً فــي مهــام تدريبيــة فــي المصانــع. أمــا فــي نظــام التدريــب بوقــت 
كامــل داخــل المدرســة فإنــك تتعلــم فــي المدرســة )المهنيــة( غالبيــة 

الوقــت وتقــوم بتدريــب إضافــي فــي المصانــع.



جودة التدريب؟
ــرة  ــك فت ــل تدريب ــأنها جع ــن ش ــي م ــر الت ــك كل العناص ــودة تدريب ــت ج ــدرج تح ين  

لألفضــل. تؤهلــك  المســتوى  فائقــة  تعليميــة 

لكــي يتمتــع التدريــب بالكفــاءة يجــب أن يكــون صاحــب العمــل )الجهــة القائمــة   1
ــر لديهــم الوقــت  ــث يتواف ــات، بحي ب ــن والمدرِّ بي ــي مــن المدرِّ ــه مــا يكف ــب( لدي بالتدري
الكافــي للتدريــب وإجــراء تدريبــات تكميليــة. عــالوة علــى ذلــك يجــب أن يتوافــر فــي 
ــون ومكلفــون بالتدريــب ومســؤولون عنــك. إن المتــدرب ال  كل قســم أشــخاص مؤهل

ــه. ــؤولين عن ــخاص مس ــود أش ــدم وج ــم لع ــي القس ــداً ف ــم إذا كان وحي يتعل

يجــب علــى صاحــب العمــل توفيــر وســائل التدريــب المقــررة )حاســوب مثــال(   2
باألعــداد الكافيــة ألغــراض التدريــب. ونحــن- كاتحــاد شــباب نقابــات العمــال- نطالــب 
ــة،  ــة المهني ــة للمدرس ــتندات الضروري ــواد والمس ــي للم ــر المجان ــا بالتوفي ــن جانبن م

ــة 14(. ــر صفح ــى اآلن )انظ ــف حت ــاً لألس ــراره قانون ــم إق ــم يت ــذا ل ــم أن ه بالرغ

تعمــل المراجعــة المنتظمــة لعناصــر محتــوى التدريــب علــى تالفــي عناصــر النقــص   3
ــدء  ــل ب ــة- قب ــدرب ومتدرب ــل كل مت ــك أن يحص ــترط لذل ــة. وُيش ــان الموثوقي وضم
التدريــب- علــى الجــدول الزمنــي لموضوعــات التدريــب المهنــي المعنــي )خطــة 
التدريــب(. فقــط فــي وجــود هــذه الخطــة يمكــن متابعــة التدريــب ومراقبتــه، ومعرفــة 
ــا  ــم إغفاله ــي ت ــا هــي العناصــر الت ــا، وم ــم تناوله ــي ت ــب الت ــا هــي عناصــر التدري م

ــة 7(. ــر صفح )انظ

توافر إمكانات االستعداد لالختبارات قبل االختبارات البينية أو االختبارات النهائية يتيح   4
 للمتــدرب االســتعداد لالختبــارات، ويمثــل دعمــا مهمــا من الجهــة القائمة علــى التدريب.
ونحــن كاتحــاد شــباب النقابــات العماليــة نطالــب بحصــول المتدربيــن علــى إجــازة قبــل 

هــذه االمتحانــات.

المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات فــي التدريــب المهنــي مــن أهــم شــروط التدريــب الجيــد   5
ــع.  ــواب المصن ــد أب ــال، عن ــة، كمــا يق ــى ال تنتهــي الديمقراطي مــن حيــث الكيــف، حت
ــح  ــاب المصال ــن وأصح بي ــباب والمتدرِّ ــي الش ــن ممثل ــاح ألعضــاء م ــا ُيت ــط عندم فق
الحديــث معــا والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارت، عندهــا َيِجــِد المتدربــون مــن يســمعهم، 
ــر  ــم )انظ ــاص به ــب الخ ــن التدري ــزاء م ــكيل أج ــي تش ــاهمة ف ــن المس ــون م ويتمكن

ــة 35(. صفح
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هل الكتب الدراسية الخاصة بالطالب جيدة المحتوى وعلى أحدث مستوى؟  ◄
ــب  ــم التدري ــا يت ــي المدرســة وم ــدرس ف ــا ي ــوى م ــن محت ــَواُؤم بي ــاك َت ــل هن ه  ◄

ــه؟ ــي علي العمل
هل هناك وسائل تعليمية كافية للتدريس؟  ◄

هل يتم تغطية كافة عناصر الخطة التعليمية العامة؟  ◄
هل يضيع الكثير من الساعات الدراسية؟  ◄

بالنســبة للتدريــب فــي نظــام التدريــب خــارج المصانــع ونظــام التدريــب 
بوقــت كامــل داخــل المدرســة؛ تســري الحقــوق نفســها الســابق شــرحها 
فــي هــذا الكتيــب. وبغــض النظــر عــن نظــام التدريــب المهنــي الخــاص 

بــكل طالــب، علــى الجميــع الذهــاب إلــى المدرســة المهنيــة.

مهمــة المدرســة المهنيــة هــي تعميــق وتوســيع قاعــدة المعلومــات التــي 
ــة  ــي الحقيق ــن ف ــب. لك ــة التدري ــع أو مؤسس ــي المصن ــا ف تحصــل عليه
مــا يبتعــد الوضــع الفعلــي المطلــوب عــن الواقــع العملــي.  كثيــراً 
ــم المعلومــات المناســبة للتدريــب  ــة تقدي فلكــي تســتطيع المدرســة المهني
ســي  العملــي يجــب علــى ســبيل المثــال زيــادة االســتثمار فــي تأهيــل ُمَدرِّ
ــى  ــس عل ــة لي ــائل التعليمي ــز بالوس ــا أن التجهي ــة. كم ــدارس المهني الم
المســتوى المنشــود. ويمكــن قيــاس درجــة جــودة المدرســة المهنيــة مــن 

ــة: خــالل طــرح األســئلة التالي

فــي حالــة وجــود نقــص فــي جــودة المدرســة المهنيــة، عليــك الجلــوس 
ــة تغييــر شــيء حيــال  مــع المتدربيــن اآلخريــن وممثلــي الطلبــة لمحاول
هــذا. تجــد فــي صفحــة 33 إرشــادات حــول كيفيــة مشــاركتك فــي 

ــة. ــرارات المدرس ــات وق سياس



»اآلن يمكن االنطالق«

ــارف  ــة التع ــار إمكاني ــرة االختب ــح فت ــار. تتي ــرة اختب ــب بفت ــدأ التدري يب
بينــك وبيــن المؤسســة القائمــة علــى التدريــب أو المســؤولة عنــه، والتأكــد 

مــن صالحيتــك فعليــا للوظيفــة المــراد التدريــب عليهــا.

يجــب أن تســتغرق فتــرة االختبــار شــهرا واحــدا علــى األقــل وال يجــوز 
ــي  ــك ف ــف ذل ــات تخال ــرام اتفاق ــة أشــهر. ال يجــوز إب أن تتخطــى أربع
ــة أو  ــة المهني ــي المدرس ــة ف ــد الحصــص المجمع ــب. ال ُتع ــد التدري عق
المــرض أســباباً إلطالــة فتــرة االختبــار. إال أنــه يمكــن إطالتهــا فــي حالــة 
المــرض إذا تمــت اإلشــارة إلــى ذلــك بوضــوح فــي عقــد التدريــب مــن 
خــالل اتفــاق بهــذا الخصــوص. حاليــا، ال تأخــذ المحاكــم بهــذه اإلطالــة 
إذا أدت إلــى تجــاوز فتــرة األربعــة أشــهر المقــررة قانونــاً. وطبقــا 
لألحــكام الحاليــة لمحكمــة العمــل العليــا؛ ُتعــد مثــل هــذه االتفاقــات 
 باطلــة )محكمــة العمــل العليــا لمقاطعــة إيســن، الحكــم الصــادر فــي

.)14/Sa 1465 4 :2015/06/02، رقم ملف القضية
ــا فــي نظــام التدريــب بوقــت كامــل داخــل المدرســة؛ فُتعــد فتــرة  أمَّ

االختبــار هــي نصــف العــام األول.

ــي أي  ــب ف ــة التدري ــاء عالق ــن إنه ــب يجــوز للطرفي ــرة التدري ــاء فت أثن
ــخ  ــم فس ــب أن يت ــذار. ويج ــابق إن ــباب ودون س ــداء األس ــت دون إب وق

ــي. ــد بشــكل كتاب العق

لماذا يتعين عليَّ إجراء فحص طبي قبل التدريب 
وأثناءه؟ 

كمتــدرب شــاب يقــل عمــرك عــن 18 ســنة عليــك أن تخضــع للكشــف 
الطبــي قبــل التدريــب وبعــد مــرور ســنة علــى بدئــه، حتــى يمكــن تحديــد 
الحالــة الصحيــة وتطورهــا، خاصــة إذا كان تنفيــذ بعــض األعمــال 
ــرة  ــص ألول م ــراء الفح ــرر إج ــن المق ــر. وم ــك للخط ــرض صحت يع
عنــد بــدء التدريــب ثــم يتــم إجــراء فحــوص الحقــة أثنــاء فتــرة التدريــب.
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ينص قانون التدريب المهني في المادة 14 بهذا الصدد على اآلتي:

»علــى جهــة التدريــب توفيــر الوســائل التدريبيــة للمتــدرب مجانــا، خاصــة 
العــدد والخامــات الالزمــة للتدريــب المهنــي وألداء االختبــارات البينيــة 
والنهائيــة، حتــى تلــك التــي تتــم بعــد انتهــاء عالقــة التدريــب المهنــي.« أمــا 
ــة التــي تتطلبهــا المدرســة المهنيــة فــال يجــب علــى  الكتــب والمــواد التعليمي

ــا. ــب توفيره ــة التدري جه

ماذا عن وسائل التدريب؟
ــك؟ إذا  ــة بتدريب ــدد الخاص ــل والع ــات العم ــن خام ــع ثم ــك دف ــل علي ه
كانــت اإلجابــة نعــم، فهــذا هــو الوقــت الــذي عليــك فيــه االعتــراض علــى 
ذلــك، ألن ذلــك غيــر مســموح بــه. يجــب علــى صاحــب العمــل توفيــر 
كافــة وســائل التدريــب مجانــا. ينــدرج تحــت »وســائل التدريــب« كل مــا 
تحتاجــه للتدريــب فــي المصنــع أو فــي مؤسســة التدريــب )أي ليــس فــي 
المدرســة المهنيــة( – كراســات الكتابــة المختزلــة والكتــب المتخصصــة 

والمقصــات والعــدد والخامــات ومــا شــابه ذلــك.

حتــى إذا توافــرت كافــة الوســائل التدريبيــة؛ فيجــب مراعــاة أن األجهــزة 
ــي  ــن ف ــر للمتدربي ــي أن تتواف ــم ينبغ ــل الحاســوب أو طــاوالت الرس مث
الوقــت المقــرر وبحالــة مناســبة لالســتخدام. ويجــب أن يتــم توفيــر هــذه 
ــى الزمــالء  ــن وعــدم قصــر اســتخدامها األساســي عل األشــياء للمتدربي

والزميــالت فــي العمــل.

ماذا عن وقت العمل؟

تــم تحديــد وقــت العمــل بالنســبة للمتدربيــن الشــباب )أي المتدربــون 
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 18 ســنة( بثمــان ســاعات يوميــا و 40 
ســاعة أســبوعيا. وإذا تــم تخفيــض أوقــات العمــل فــي بعــض أيــام العمــل 
إلــى أقــل مــن ثمــان ســاعات، فيمكــن زيادتهــا فــي بقيــة أيــام األســبوع 
نفســه إلــى 8 ســاعات ونصــف. وفــي حالــة عــدم العمــل بســبب إحــدى 
العطــالت؛ يجــوز توزيــع أوقــات العمــل المتبقيــة علــى أيــام العمــل فــي 
األســابيع الخمســة التاليــة بمــا فيهــا األســبوع الــذي صادفــت فيــه العطلــة 
ــاعات ونصــف  ــن 8 س ــر م ــل أكث ــوز العم ــه ال يج ــل. إال أن ــوم العم ي
يوميــا، كمــا يجــب أال يتخطــى متوســط ســاعات العمــل األســبوعية 40 
ســاعة خــالل األســابيع الخمســة. بالمناســبة: أيــام العمــل هــي األيــام مــن 

االثنيــن إلــى الســبت، بمــا فــي ذلــك يــوم الســبت.

ال يجــوز تكليــف الشــباب بأعمــال بيــن الســاعة الثامنــة مســاء والســاعة 
ــاء  ــباب أثن ــة الش ــون حماي ــن قان ــادة 14 م ــا للم ــا طبق ــة صباح السادس
العمــل )JArbSchG(. إال أنــه لألســف توجــد العديــد مــن االســتثناءات 
بهــذا الصــدد مثــل الوظائــف المتعلقــة بالضيافــة والفندقــة والمؤسســات 
التــي يتــم العمــل فيهــا بنظــام الورديــات المســتمرة )مثــل المستشــفيات( 
ــة وجــود استفســارات حــول  ــي حال ــات. وف ــز ومحــالت الحلوي والمخاب
عالقــة التدريــب الفعليــة الخاصــة بــك عليــك التوجــه لنقابتــك المختصــة.
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أيضــاً، بالنســبة للمتدربيــن فــوق ســن 18، هنــاك قيــود متعلقــة بأوقــات 
العمــل، حيــث يســري عليهــم قانــون أوقــات العمــل )ArbZG( الخــاص 
بالعمــال البالغيــن. وطبقــا لهــذا القانــون يبلــغ أقصــى وقــت للعمــل اليومي 
ثمــان ســاعات. ويمكــن زيادتهــا إلــى عشــر ســاعات إذا تــم ضمــان أنــك 
خــالل 24 أســبوع أو 6 أشــهر تعمــل لمــدة ثمانيــة ســاعات فقــط فــي كل 
يــوم عمــل. ويســمح قانــون أوقــات العمــل بالعمــل فيمــا يصــل إلــى 60 
ســاعة أســبوعيا )خــالل أســبوع مكــون مــن ســتة أيــام عمــل( أو بمتوســط 

48 ســاعة أســبوعيا.

إال أن هــذا ال يمثــل إال األُطــر القانونيــة لوقــت العمــل. أمــا العقــود 
الجماعيــة فتنــص فــي الغالــب علــى أن وقــت العمــل األســبوعي يتــراوح 
بيــن 35 ســاعة و 39 ســاعة. هنــاك نمــاذج متعــددة أو مختلفــة ألوقــات 

العمــل نتيجــة وجــود اتفاقــات تشــغيل أو اتفاقــات خدمــة متنوعــة.
فــي المعتــاد يتــم تحديــد عــدد ســاعات عمــل أســبوعية منخفــض فــي عقــد 
التدريــب. وعليــك أال تســتجيب إلغــراء العمــل لســاعات إضافيــة أو 
القيــام بأعمــال إضافيــة. فلــك الحــق فــي أن يكــون عنــدك وقــت فــراغ. 
عــالوة علــى ذلــك، فأنــت متــدرب مطلــوب منــه تعلــم مهنــة، ال أن يكــد 

ويكــدح فــي العمــل. 

ــادة 17  ــي الم ــذا الخصــوص ف ــي ه ــي ف ــب المهن ــون التدري ــص قان ين
ــب المنصــوص  ــت التدري ــاوز وق ــذا أن تج ــي ه ــي: » « يعن ــى اآلت عل
ــا. ــوع قانون ــأت ممن ــد دون التعويــض بإجــازات أو مكاف ــي العق ــه ف علي

ــى  ــأة إل ــك فج ــة ب ــب الخاص ــة التدري ــك مؤسس ــدث إذا أعادت ــاذا يح م
ــن  ــل م ــاعات أق ــدد س ــك بع ــل« أو إذا كلفت ــد عم ــه »ال يوج ــت ألن البي
وقــت العمــل األســبوعي المتفــق عليــه )علــى ســبيل المثــال »الدخــار« 
ســاعات عمــل للفتــرة القادمــة(؟ ينتــج عــن هــذا مــا يســمى بنقــص 

الســاعات؟

أن »تعــود للبيــت« لعــدم وجــود عمــل كافــي، كمــا يزعــم صاحــب 
ــيتم  ــه س ــا، أو أن ــل الحق ــذا العم ــام به ــب القي ــه يج ــي أن ــل، ال يعن العم
خصــم مــا يقابــل ذلــك الوقــت مــن راتبــك. يتحمــل صاحــب العمــل وحــده 
ــا عــن  ــه بحــاٍل التنصــل منه ــل، وال يمكن ــك بالعم مســؤولية عــدم تكليف
طريــق تكليفــك بالعمــل الحقــا أو الخصــم مــن راتبــك )المــادة 19 الفقــرة 
1، البنــد 2، النقطــة أ( مــن قانــون التدريــب المهنــي )BBiG( والمــادة 

.)BGB( ــن ــوق المواطني ــون حق ــن قان 615 م

نظــراً ألنــه ينبغــي عليــك تعلــم الوظيفــة مــن خــالل التدريــب فــإن »وقــت 
العمــل« يهــدف أساســا إلــى تعليمــك كل مــا تحتاجــه للوظيفــة، وُيســتدل 
ــه بعــدد  ــم تكليفــك في ــه ال يمكــن تخطيــط العمــل بحيــث يت ــك، أن مــن ذل
ســاعات أقــل مــن الحــد األدنــى لوقــت العمــل المقــرر فــي الشــهر، ممــا 
يتســبب فــي ظهــور نقــص فــي الســاعات، يجــب تعويضــه الحقــا. يمكنــك 
االحتجــاج مــن ناحيــة بــأن وقــت العمــل اليومــي مثــال يجــب أن يكــون 
ــن  ــد 4 م ــرة 1، البن ــادة 11، الفق ــا للم ــب )طبق ــد التدري ــي عق محــددا ف
قانــون التدريــب المهنــي(، وأن جهــة التدريــب ملتزمــة أمامــك بتوفيــر 

كل مــا يلزمــك للتدريــب المهنــي فــي كل األوقــات، 
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ــق  ــي المتف ــدر الزمن ــك بالق ــم بتدريب ــم تق ــزم بهــذا عندمــا ل ــم تلت وأنهــا ل
ــل األجــر بســبب نقــص الســاعات  ــإن تقلي ــة أخــرى ف ــه. ومــن ناحي علي
ــار  ــى اعتب ــؤدي أيضــا إل ــه صاحــب العمــل يمكــن أن ي ــذي تســبب في ال
ــدر  ــا بالق ــم يعــد مرتفع ــوال )ل ــد معق ــم يع ــض ل ــب المخفَّ أن أجــر التدري
الكافــي( وفقــا للمــادة 17، الفقــرة 1، مــن قانــون التدريــب المهنــي. وفــي 
أغلــب الحــاالت يتــم النظــر إلــى الموضــوع علــى أن التدريــب فــي هــذه 
الحالــة نقــص بمقــدار الســاعات التــي لــم يتــم تخصيصهــا لــك، إال أنــك 
ــض  ــك تعوي ــل، وال يجــب علي ــة بأجــر كام ــي المطالب ــظ بالحــق ف تحتف

هــذه األوقــات بالعمــل فــي وقــت الحــق.

ولكــن إذا حدثــت إحــدى هــذه الحــاالت؛ فمــن األفضــل تســجيل اســتعدادك 
لتنفيــذ التدريــب فــي األيــام المعنيــة بالمقــدار اليومــي المتفــق عليــه فــي 
ــا  العقــد )أي بوقــت عملــك اليومــي الكامــل(، ويجــب أن يتــم ذلــك كتابي
أو فــي وجــود شــهود موثــوق بهــم. بعدهــا ينبغــي عليــك المطالبــة كتابيــا 
بأجــر كامــل أو احتســاب وقــت العمــل الكامــل بواســطة المســؤول عــن 
ــى  ــب- عل ــة التدري ــت جه ــب. وإذا احتجــت المســاعدة أو إذا طلب التدري
الرغــم مــن ذلــك- أن تقــوم بتعويضهــا بالعمــل فــي وقــت الحــق أو إذا 
خصمــت مــن راتبــك، فعليــك التوجــه إلــى لجنــة العمــل أو لجنــة تمثيــل 

العمــال أو نقابتــك المعنيــة.

ال يجــوز تشــغيل الشــباب مطلقــا فــي أيــام الســبت واألحــد. إال أنــه 
ــد  ــة الشــباب عن ــون حماي ــك فــي قان ــرة لذل توجــد حــاالت اســتثنائية كثي
العمــل )المادتــان 16 و17 مــن قانــون حمايــة الشــباب عنــد العمــل 
ــط.  ــن األســبوع فق ــام م ــي 5 أي ــل ف ــك العم JArbSchG(. ويجــوز ل
وفــي حالــة العمــل يــوم الســبت أو األحــد؛ يجــب أن تحصــل علــى يــوم 

ــبوع. ــل خــالل األس ــازة بدي إج
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 The following applies to adult trainees )over the age
:)of 18

 a break of at least 30 minutes in a work day of more    
than 6 hours

 a break of 45 minutes in a work day of more than 9  

ــى  ــول عل ــون الحص ــا للقان ــك وفق ــن حق ــل م ــات العم ــاء أوق ــى أثن حت
أوقــات للراحــة.

يسري على المتدربين الشباب القواعد التالية لتظيم أوقات الراحة:
إذا كان وقــت العمــل اليومــي يتــراوح بيــن 4 ســاعات ونصــف و6   ◄

ســاعات، فيكــون وقــت الراحــة 30 دقيقــة.
ــد عــن 6 ســاعات، فيكــون وقــت  إذا كان وقــت العمــل اليومــي يزي  ◄

ــة. الراحــة 60 دقيق
ــد  ــباب عن ــة الش ــون حماي ــي قان ــة ف م ــد المنظِّ ــن القواع ــداً م ــد مزي تج

العمــل )المــادة 11 مــن قانــون حمايــة الشــباب عنــد العمــل(.

بالنسبة للمتدربين البالغين )فوق 18 سنة( تسري هذه الالئحة:
ــد عــن 6 ســاعات؛ فيكــون وقــت  إذا كان وقــت العمــل اليومــي يزي  ◄

ــة. الراحــة 30 دقيق
ــد عــن 9 ســاعات؛ فيكــون وقــت  إذا كان وقــت العمــل اليومــي يزي  ◄

ــة. الراحــة 45 دقيق
هــذا مــا ينــص عليــه قانــون أوقــات العمــل )المــادة 4 مــن قانــون أوقــات 

.)ArbZG العمــل

ــة،  ــرة الراح ــيم فت ــوز تقس ــن يج ــباب أو البالغي ــن الش ــبة للمتدربي بالنس
ــن  ــة. وال يمك ــن 15 دقيق ــل ع ــوز أن يق ــرة ال يج ــدار كل فت إال أن مق
اعتبــار الفتــرات التــي تقــل عــن 15 دقيقــة فتــرات راحــة. وغالبــاً ُيتفــق 
علــى قواعــد أفضــل فــي العقــود الجماعيــة واتفاقــات التشــغيل والخدمــة– 
اســتعلم عــن ذلــك ببســاطة لــدى نقابتــك أو لجنــة العمــل أو لجنــة تمثيــل 

العمــال.
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كيف يتم احتساب وقت المدرسة المهنية مع وقت 
العمل؟

يســري اآلتــي بصفــة أساســية: لحضــور حصــص المدرســة المهنيــة 
والمشــاركة فــي رحالتهــا؛ يجــب إعفــاؤك مــن العمــل كمتــدرب فــي 

هــذه األوقــات.

بالنسبة للمتدربين تحت 18 سنة؛ تسري قواعد إعفاء إضافية محددة طبقا 
لقانون حماية الشباب عند العمل:

ال يجوز للشباب العمل قبل حصة دراسية تبدأ الساعة 9:00.  ◄
ال يجــوز للمتدربيــن الشــباب العمــل فــي يــوم دراســي بالمدرســة المهنيــة، إذا   ◄
كان لديهــم حصــص تزيــد عــن 5 ســاعات )الحصــة 45 دقيقــة(. يســري ذلــك 
فقــط خــالل اليــوم الدراســي الواحــد بالمدرســة المهنيــة خــالل األســبوع، وفــي 

اليــوم الدراســي التالــي بالمدرســة المهنيــة؛ يجــوز أن تعمــل بشــكل إضافــي.
ال يجــوز للمتدربيــن فــي ســن أقــل مــن 18 ســنة العمــل أيضــا فــي األســابيع   ◄
ــة التــي ال يقــل عــدد ســاعاتها عــن  الدراســية المجمعــة فــي المدرســة المهني

25 ســاعة فــي أيــام األســبوع الخمســة. 

بالنسبة للمتدربين فوق 18 سنة؛ تسري قواعد اإلعفاء بشكل محدود:
ال يجوز للمتدرب البالغ أيضا العمل قبل حصة تبدأ في الساعة 9:00.  ◄

ال يتــم إضافــة وقــت الدراســة بمــا فــي ذلــك أوقــات الراحــة والســاعات البينيــة   ◄
الخاليــة ووقــت الطريــق بيــن المدرســة المهنيــة والمصنــع علــى وقــت العمــل 

إال إذا كان ذلــك خــالل وقــت التدريــب بالمصنــع. 

يعنــي هــذا بالنســبة للمتــدرب البالــغ: أنــه عليــك الذهــاب إلــى المصنــع 
بعــد المدرســة، إذا تبقــى وقــت بالفعــل مــن وقت تدريبــك اليومــي الحالي. 
فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان لديــك حصــص فــي المدرســة المهنيــة مــن 
الســاعة 8.00 صباحــا حتــى الســاعة 14:00، وكان عليــك العمــل فــي 
نفــس اليــوم فــي المصنــع مــن الســاعة 10.00 حتــى الســاعة 18:00، 
ويســتغرق الطريــق مــن المدرســة حتــى المصنــع 30 دقيقــة، فُيضــاف 
الوقــت مــن الســاعة العاشــرة حتــى الســاعة 14:30 إلــى وقــت تدريبــك 
ــون  ــة قان ــذه الحال ــي ه ــري ف ــه يس ــرا ألن ــع. ونظ ــي المصن ــي ف اليوم
الحــد األقصــى لســاعات العمــل- البالــغ 10 ســاعات- كحــد أقصــى دون 
اســتراحات، فعليــك العمــل فــي المصنــع بعــد انتهــاء المدرســة المهنيــة 

حتــى الســاعة 18:00.

قبــل ذلــك عليــك الذهــاب إلــى العمــل إذا كانــت حصــة المدرســة المهنيــة 
تبــدأ الســاعة 9:00 صباحــا أو بعدهــا. إذا بــدأت حصتــك الســاعة 9:15 
ــك أن  ــا، فعلي ــاعة 7:00 صباح ــة الس ــة الخدم ــي خط ــك ف ــم توزيع وت
ــى  ــه حت ــك مغادرت ــة، ويمكن ــل المدرســة المهني ــع قب ــى المصن تذهــب إل

تصــل إلــى الحصــة فــي الوقــت المناســب.

هــذه هــي التشــريعات القانونيــة. إال أنــه قــد يتــم تنظيــم ذلــك بشــكل آخــر 
مــن خــالل عقــد جماعــي أو اتفــاق تشــغيل أو خدمــة، بحيــث ال ُتضطــر 
ــا، أو ُتضــاف  ــة عموم ــة الفني ــد المدرس ــع بع ــى المصن ــاب إل ــى الذه إل
أوقــات المدرســة المهنيــة إلــى أوقــات التدريــب. ُيرجــى االســتعالم عــن 
ــباب أو  ــل الش ــال أو تمثي ــل العم ــة تمثي ــل أو لجن ــة العم ــدى لجن ــك ل ذل

ــة. ــك المعني ــن )JAV( أو نقابت المتدربي
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كم عدد أيام اإلجازات التي يحق لي أخذها؟

ــد  ــي عق ــي ف ــام اإلجــازات محــددا بشــكل كتاب ــون عــدد أي يجــب أن يك
التدريــب الخــاص بــك. يرتبــط الحــق فــي الحــد األدنــى لإلجــازات 

ــر. بالعم

ــي  ــق ف ــادة 19 الح ــي الم ــل ف ــد العم ــباب عن ــة الش ــون حماي ــم قان ينظ
اإلجــازة الســنوية للشــباب أقــل مــن 18 ســنة. حيــث ُتحســب اإلجــازات 

ــة:  ــة الســنة الميالدي ــى عمــرك فــي بداي ــاءاً عل بن
أقــل مــن 16 ســنة )عنــد بدايــة الســنة الميالديــة(: حــق فــي إجــازة   ◄

ــام العمــل، أي 5 أســابيع. ــغ 30 يومــاً مــن أي تبل
أقــل مــن 17 ســنة )عنــد بدايــة الســنة الميالديــة(: حــق فــي إجــازة   ◄

ــام العمــل. تبلــغ 27 يومــاً مــن أي
أقــل مــن 18 ســنة )عنــد بدايــة الســنة الميالديــة(: حــق فــي إجــازة   ◄

ــام العمــل. تبلــغ 25 يومــاً مــن أي
ــبت. إذا كان  ــى الس ــن إل ــن االثني ــام م ــي األي ــل ه ــام العم ــر: أي )للتذكي
أســبوع عملــك 5 أيــام، فُتحســب أيــام اإلجــازات بشــكل متناســب مــع مــا 

ــاً.( ــبق، أي 25 و22.5 20.8 يوم س

ــادي  ــازات االتح ــون اإلج ــنة؛ يســري قان ــوق 18 س ــباب ف ــبة للش بالنس
)BUrlG(. حيــث ينــص علــى أن لــك الحــق فــي 24 يومــاً إجــازة 
مدفوعــة األجــر فــي الســنة علــى األقــل، حيــث ُتحَســب كل أيــام األســبوع 
كأيــام عمــل باســتثناء أيــام األحــد. 24 يومــا عمــل تســاوي أربعــة أســابيع 
إجــازة. إذا كانــت إجازتــك محســوبة بأيــام العمــل أو أيــام التدريــب فمــن 
المهــم معرفــة عــدد األيــام فــي األســبوع التــي تعتبــر وفقــا لعقــد تدريبــك 
أيــام عمــل أو أيــام تدريــب. أيــام العمــل هــي األيــام التــي يتعيــن عليــك 

ــي  ــام ف ــال- 5 أي ــبيل المث ــى س ــل- عل ــت تعم ــا. إذا كن ــا فعلي ــل فيه العم
ــن  ــادة 3 م ــا للم ــينخفض طبق ــام س ــدد األي ــي أن ع ــذا يعن ــبوع، فه األس
قانــون اإلجــازات االتحــادي إلــى 20 يومــاً، ألن هــذا العــدد اإلجمالــي 

مــن األيــام يســاوي فتــرة إجــازة تبلــغ 4 أســابيع فــي الســنة.

عــالوة علــى ذلــك فــإن معظــم العقــود الجماعيــة تنظــم اإلجــازات بحيــث 
تحصــل علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن اإلجــازات. ويمكنــك معرفــة 
حقوقــك فــي اإلجــازات بموجــب العقــد الجماعــي الخــاص بــك لــدى لجنــة 
ــن  ــم الذي ــط ه ــات فق ــبة؛ أعضــاء النقاب ــك. بالمناس ــدى نقابت ــل أو ل العم
ــة  ــود الجماعي ــا العق ــي تنظمه ــازات الت ــي اإلج ــة ف ــة قانوني ــم أحقي لديه

ــاد. فــي المعت

ماذا عن المال؟

ــد  ــي عق ــورا ف ــب مذك ــر التدري ــون أج ــوال أن يك ــي كل األح ــب ف يج
التدريــب. ال يمكننــا اإلجابــة مباشــرة علــى الســؤال بشــأن أجــر التدريــب 
ر علــى أساســها أجــر التدريــب ويختلــف  نظــرا لتعــدد الجوانــب التــي ُيقــدَّ
تبعــاً لهــا. عــالوة علــى ذلــك، فــإن العقــود الجماعيــة المعنيــة تحــدد أجــر 
ــة  ــا للمجــال ووظيف د األجــر وفق ــة أساســية، ُيحــدَّ التدريــب. ولكــن بصف

التدريــب وســنة التدريــب وشــكل التدريــب.

تجــد علــي موقعنــا علــى اإلنترنــت www.jugend.dgb.de والمجلة 
الخاصــة بنــا »montag« عرضــا عامــا لوظائــف التدريــب المختلفــة 
وأجورهــا. إذا كان األجــر الــذي تحصــل عليــه أقــل كثيــراً من المتوســط، 
فينبغــي االتصــال بنقابتــك واستشــارتها. وفقــا للمــادة 17، الفقــرة 1، مــن 
ــى أجــر  ــي الحصــول عل ــك الحــق ف ــي؛ يكــون ل ــب المهن ــون التدري قان



لماذا عليك أن تحتفظ بإثبات للتدريب؟

ــب، أي  ــات التدري ــاظ بإثبات ــن االحتف ــب يتعي ــط التدري ــة خط ــي غالبي ف
دفاتــر التســجيل كجــزء مــن التدريــب المهنــي. ويجــب عليــك أن تســجل 
فــي هــذا الدفتــر كل األعمــال التــي تقــوم بهــا فــي المصنــع أو مؤسســة 
التدريــب أو المدرســة المهنيــة. ونظــرا ألن عمــل دفتــر التســجيل يعتبــر 
ــاء  ــة التدريــب، فيجــوز لــك مــلء الدفتــر أثن جــزءا ال يتجــزأ مــن عملي

وقــت العمــل.

ــي.  ــار النهائ ــدم لالختب ــن شــروط التق ــر التســجيل شــرطا م ــر دفات تعتب
لذلــك عليــك دائمــا ملؤهــا بشــكل كامــل وعرضهــا علــى المــدرب المعنــي 
س المعنــي أو الُمدرســة المعنيــة  أو المدربــة المعنيــة وعلــى الُمــدرِّ

ــا. ــوا عليه ليوقع

ال يتــم تســجيل أعمــال فــي دفتــر التســجيل إال األعمــال التــي قمــت بهــا 
بالفعــل. وإذا كانــت هنــاك بعــض العناصــر التــي لــم تتعلمهــا أثنــاء عمليــة 
التدريــب، فيمكنــك إثبــات ذلــك عــن طريــق دفتــر التســجيل. إذ رفــض 
ــوء  ــر التســجيل الممل ــى دفت ــع عل ــك التوقي ــى تدريب ــم عل الشــخص القائ
بمــا يطابــق الحقيقــة، وأجبــرك علــى تعديلــه قبــل أن يوقــع عليــه، فعليــك 
عمــل نســخة مــن األصــل قبــل القيــام بذلــك، حتــى يكــون لديــك إثبــات 
لعناصــر التدريــب الحقيقيــة التــي تــم تناولهــا، ثــم اتصــل بنقابتــك أو لجنة 

العمــل أو لجنــة تمثيــل العمــال أو لجنــة تمثيــل الشــباب والمتدربيــن.
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معقــول. وال يســري قانــون الحــد األدنــى لألجــور )المــادة 23، الفقــرة 
ــا  ــن. وطبق ــى أجــور المتدربي ــى لألجــور( عل ــون الحــد األدن 3 مــن قان
ألحــكام القضــاء؛ يعتبــر األجــر معقــوال إذا ســاعد المتــدرب أو المتدربــة 
علــى دعــم والديــه فــي تحمــل نفقــات المعيشــة، وكان يمثــل فــي حــد ذاتــه 
الحــد األدنــى لألجــر. تنظــر أحــكام القضــاء إلــى األجــر علــى أنــه ليــس 
معقــوال إذا َقــل عــن األجــر الــذي تحــدده العقــود الجماعيــة فــي المنطقــة 
أو العقــود المشــابهة فــي نفــس المجــال بنســبة 20 فــي المائــة. وفــي حالــة 
ــات  ــى توصي ــوع إل ــم الرج ــك يت ــم ذل ــة تنظ ــود جماعي ــود عق ــدم وج ع

الُغــرف المعنيــة والمجالــس المتخصصــة.

حيــث تســري بهــذا الخصــوص العقــود الجماعيــة والتوصيــات الحاليــة 
ــن  ــي أماك ــب. وف ــة التدري ــد بداي ــارية عن ــت س ــي كان ــك الت ــت تل وليس
العمــل  تســمح محكمــة  العامــة؛  المــوارد  مــن  المدعومــة  التدريــب 
ــغ 80  ــور البال ــل األجــر عــن الحــد المذك ــأن يق ــة- لألســف- ب االتحادي
فــي المائــة. أي أنــه إذا كان مــكان تدريبــك مكانــاً مدعومــاً مــن المــوارد 
العامــة و/أو مــن التبرعــات؛ فيمكــن أن يقــل أجــرك بشــكل كبيــر عــن 

ــل. ــدرب مماث أي مت

ــى  ــزداد أجــر التدريــب مــع اســتمرار التدريــب كل ســنة عل يجــب أن ي
األقــل. ويتــم احتســاب األجــر بالشــهور )المــادة 18 مــن قانــون التدريــب 

المهنــي(.

إذا لــم يتــم دفــع أجــر تدريبــك بطريقــة منتظمــة؛ فهــذا أمــر محــزن للغايــة 
ألنــك بحاجــة إلــى هــذا المــال.

ينــص قانــون التدريــب المهنــي علــى ضــرورة دفــع أجــر الشــهر 
الجــاري فــي آخــر يــوم بعمــل بالشــهر كحــد أقصــى. وإذا لــم يحــدث 
ــت  ــرع وق ــي أس ــك ف ــال بنقابت ــا االتص ــك أيض ــب علي ــك؛ فيج ذل

ممكــن.
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ف من االختبارات ال َتَخٰ

إذا تمــت صياغــة تدريبــك بشــكل موافــق لمــا شــرحناه؛ فســتتمكن مــن 
ــي. ــار النهائ ــي واالختب ــار البين ــاز االختب اجتي

ألن االختبــار النهائــي ســيحدد مــا إذا كنــت تمتلــك المعلومــات والمهارات 
ــدم  ــة بالتق ــك الخاص ــف إجازت ــك. وتتوق ــة لوظيفت ــة المطلوب الضروري

لالختبــار النهائــي علــى اجتيــازك لالختبــار البينــي بنجــاح.

يمكــن أيضــا أن يتــم إجــراء االختبــار النهائــي علــى مرحلتيــن مختلفتيــن، 
حيــث يأخــذ الجــزء األول مــن االختبــار النهائــي طابــع االختبــار البينــي. 
ــار  ــدم لالختب ــوص. للتق ــذا الخص ــة به ــك المهني ــارة نقابت ــى استش ُيرج
النهائــي؛ يجــب- عــالوة علــى ذلــك- تقديــم دفتــر تســجيل تــم ملــؤه بشــكل 
ــن  ــاء بهــذه االشــتراطات، فل ــة عــدم الوف ــم توقيعــه. وفــي حال كامــل وت

تحصــل علــى إجازتــك الخاصــة بالتقــدم لالختبــار النهائــي.

ــوم  ــن ي ــاء م ــي اإلعف ــك الحــق أيضــا ف ــون ل ــة؛ يك ــدرب أو متدرب كمت
العمــل قبــل إجــراء االختبــار التحريــري النهائــي )المــادة 10 مــن قانــون 

حمايــة الشــباب عنــد العمــل(.

إذا عرفــت مــن المدرســة أنــك ســتصبح قريبــاً تحــت ضغــط فتــرة 
االختبــارات؛ فيمكــن أن يســاعدك بهــذا الصــدد حضــور النــدوة المعنيــة 
الخاصــة بشــباب نقابتــك. تجــد علــى الصفحــات الرئيســية )انظــر صفحــة 

ــا.  ــة ومواعيده ــدوات الحالي 55( عــروض الن

ف من الفصل من العمل: ال ُيسمح ال َتَخٰ
بفصل المتدربين بدون سبب!

تــم تحديــد اشــتراطات الفصــل مــن الناحيــة القانونيــة. ويمكــن التفريــق 
بيــن الفصــل غيــر الطبيعــي- الــذي يتــم فــي المعتــاد دون ســابق إنــذار- 
والفصــل الطبيعــي الــذي ُينهــي عالقــة العمــل بعــد انقضــاء مــدة زمنيــة 
ــة دون  ــن إنهــاء العالق ــار، يمكــن للطرفي ــرة االختب ــي فت ــط ف ــة. فق معين
ــوز  ــار، ال يج ــرة االختب ــد فت ــذار. وبع ــابق إن ــباب ودون س ــداء األس إب

ــة وقــوع أحــداث كبيــرة.  ــذار إال فــي حال الفصــل دون ســابق إن

من هذه األسباب التي يمكن بسببها فصل المتدرب:
التأخير المتكرر كثيرا بالرغم من التحذير منه،  ◄
السرقة أو أي أفعال جنائية أثناء فترة التدريب،  ◄

األقوال والتصرفات ذات النزعة العنصرية أو النازية،  ◄
»الحصول على إجازات مرضية بادعاء المرض«  ◄

األســباب القويــة التــي يعرفهــا صاحــب العمــل منــذ أكثــر مــن أســبوعين 
ال يمكــن أن ُتســتخدم للفصــل دون ســابق إنــذار. ويمكــن االســتقالة دون 
ســابق إنــذار فــي حالــة وقــوع أحــداث كبيــرة، علــى ســبيل المثــال فــي 
ــتمرة أو  ــة المس ــل أو تعرضــك للمضايق ــكان العم ــي م ــك ف ــة ضرب حال
ــد  ــخ عق ــك فس ــاالت؛ ال يمكن ــذه الح ــر ه ــي غي ــي. وف ــرش الجنس التح
ــب أن  ــابيع. ويج ــة أس ــه أربع ــر علي ــبق م ــذار مس ــد إن ــب إال بع التدري
ــكل  ــم بش ــب أن تت ــار، ويج ــرة اإلخط ــاء فت ــد انته ــتقالة بع ــون االس تك
ــع  ــدى مصن ــك ل ــتكمال تدريب ــباب. إذا أردت اس ــداء األس ــع إب ــي م كتاب
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ــة عــن  ــة التدريــب الحالي ــك إنهــاء عالق آخــر فــي نفــس المجــال؛ فيمكن
ــد الفســخ،  ــي عق ــر اســتقالة. ف ــد الفســخ ال يعتب ــد فســخ. عق ــق عق طري
يقــوم المتــدرب والجهــة القائمــة علــى التدريــب بإنهــاء عالقــة التدريــب 
بتفاهــم مشــترك. وبعبــارة أخــرى، فــإن طرفــي العقــد- المتــدرب والجهــة 
ــة  ــي اســتكمال عالق ــة ف ــم الرغب ــب- ال يكــون لديه ــى التدري القائمــة عل
ــن.  ــة الطرفي ــخ إال بموافق ــد الفس ــرام عق ــن إب ــك ال يمك ــب. وبذل التدري
ــد  ــث ال توج ــة، حي ــد بحري ــخ العق ــد فس ــد موع ــن تحدي ــن للطرفي ويمك

ــزام بهــا. ــن االلت ــد يتعي مواعي

ولكــن عليــك االنتبــاه، فــإذا طلــب منــك صاحــب العمــل أو جهــة التدريــب 
أن ُتوقِّــع علــى عقــد فســخ؛ فلســت ُملَزمــا بفعــل ذلــك.

إذا كان األمــر يتعلــق بعــرض جــاد مــن صاحــب العمل/جهــة التدريــب؛ 
فســيعطيك الوقــت لتأخــذ العقــد معــك إلــى البيــت. احــرص على استشــارة 
مــن تثــق بــه فيمــا إذا كان عليــك توقيــع عقــد الفســخ أم ال. وإال فيســري 
ــة  ــاء عالق ــي إنه ــخصيا ف ــت ش ــب أن ــم ترغ ــا ل ــع طالم ــي: ال توق اآلت
التدريــب. ففــي أغلــب األحــوال ال يســتطيع أحــد عمــل الكثيــر حيــال عقــد 
ــج  ــط نتائ ــد ترتب ــك، ق ــى ذل ــن. عــالوة عل ــم توقيعــه مــن الطرفي فســخ ت
ــع  ــد التوقي ــة بع ــة بطال ــب إعان ــا تطل ــد، وعندم ــذا العق ــرة به ــلبية كبي س
ــي  ــا اثن ــك مقداره ــرة حظــر علي ــع فت ــم توقي ــد يت ــد، فق ــك العق ــى ذل عل

عشــر أســبوعا.

كيف يمكنك الدفاع عن نفسك في حالة تعرضك 
للفصل غير المبرر؟

ــرر.  ــر المب ــم شــكوى بســبب الفصــل غي ــك تقدي ــه يمكن مــن البديهــي أن
ــات  ــن الخدم ــك. م ــاً لُيمثل ــخصاً متخصص ــوكل ش ــل أن ت ــن األفض وم
العديــدة التــي تقدمهــا النقابــات هــي توفيــر الحمايــة القانونيــة فــي إطــار 

ــون االجتماعــي. ــل والقان ــون العم قان
إذا كنــت عضــوا فــي إحــدى النقابــات )انظــر صفحــة 53( فســيتم 
ــك  ــة لدعم ــات األلماني ــاد النقاب ــة التح ــة تابع ــي أو محامي ــر محام توفي
فــي المنازعــات المنظــورة أمــام محكمــة العمــل والمحكمــة االجتماعيــة.

إذا أردت الدفــاع عــن نفســك بســبب تعرضــك للفصــل، فعليــك التصــرف 
ســريعا. وفــي حالــة وجــود لجنــة تحكيــم أو لجنــة توافــق خاصــة بشــعبتك 
المهنيــة )فــي المعتــاد فــي غرفــة التجــارة والصناعــة( فعليــك االتصــال 
ــة أســابيع مــن اســتالمك خطــاب الفصــل.  ــة فــي خــالل ثالث بهــذه اللجن
وبعــد اســتماع لجنــة التحكيــم أو لجنــة التوافــق إليــك ولصاحــب العمــل؛ 
ســتحاول الوصــول إلــى توافــق. وإذا لــم ينجــح هــذا، فيمكنهــا الفصــل عن 
طريــق إصــدار قــرار. ويمكنــك االعتــراف بهــذا القــرار أنــت وصاحــب 
العمــل خــالل أســبوع مــن الجلســة. إذا لــم يعتــرف أحــد الطرفيــن بهــذا 

القــرار، فيمكنــك خــالل أســبوعين رفــع دعــوى للحمايــة مــن الفصــل.

فــي حالــة عــدم وجــود لجنــة توافــق خاصــة بشــعبتك الوظيفيــة، يتعيــن 
ــة مــن الفصــل أمــام المحكمــة خــالل ثــالث  عليــك رفــع دعــوى الحماي

أســابيع كحــد أقصــى مــن اســتالم خطــاب الفصــل.
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ماذا لو أصبحت إحدى المتدربات حامال؟

ــون  ــا لقان ــة خاصــة طبق ــل بحماي ــات الحوام ــالت والمتدرب ــع العام تتمت
حمايــة األمهــات. فــال يجــوز فصلهــن بــأي حــال أثنــاء الحمــل، وتمتــد 
فتــرة الحمايــة لتغطــي األشــهر األربعــة األولــى بعــد الــوالدة – ويســري 

هــذا أيضــا علــى فتــرة االختبــار.

عــالوة علــى ذلــك، يلتــزم أصحــاب األعمــال باتخــاذ االحتياطــات 
الالزمــة فــي العمــل للحفــاظ علــى صحــة النســاء الحوامــل وفــي فتــرة 
الرضاعــة. فيمنــع- مثــال- العمــل أمــام الســيور الناقلــة ويحظــر العمــل 
ــرة  ــاء فت ــا أثن ــدة بدني ــال مجه ــن بأعم ــوز تكليفه ــا ال يج ــة، كم بالقطع

ــل. الحم
ــر  ــة يجــب توفي ــرات طويل ــوف لفت ــة المشــي المســتمر أو الوق ــي حال ف

ــن الراحــة. ــوس ألخــذ قســط م ــزات للجل تجهي

ال يجــوز أيضــا تكليــف النســاء بالعمــل فــي األســابيع الســتة األخيــرة قبــل 
الــوالدة واألســابيع الثمانيــة التاليــة للــوالدة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك يجب 

إعطاؤهــن أجــرا كامــال علــى التدريــب.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول الموضــوع وفترة رعايــة الطفــل التالية، قام 
شباب اتحاد النقابات األلمانية “DGB” بإعداد كتيب »التدريب، الحمل– 
 مــاذا بعــد؟«. يمكنــك طلــب هــذا الكتيــب أو تنزيلــه مــن موقــع اإلنترنــت 

www.jugend.dgb.de.

ماذا لو تعرض المصنع الذي أتدرب فيه لصعوبات 
اقتصادية؟

التدريــب المهنــي هــو عالقــة تعاقديــة خاصــة تهــدف فــي المقــام األول 
ــل  ــي مث ــاج. ف ــي اإلنت ــك يأت ــد ذل ــم بع ــة، ث ــة المعني ــك المهن ــى تعليم إل
هــذه الحــاالت الخاصــة، يجــوز للمتــدرب فــي أســوأ الظــروف أن يعمــل 
ــب ككل، بالرغــم  ــة إلغــاء التدري ــي حال ــا ف ســاعات عمــل مخفضــة. أم
مــن قدرتــك ورغبتــك فــي مواصلــة الذهــاب للعمــل، فيجــب دفــع أجــر 
ــب  ــون التدري ــن قان ــادة 19 م ــدة ســتة أســابيع أخــرى )الم ــب لم التدري

ــي(. المهن

لمتاعــب  تعرضهــا  و/أو  المؤسســة  إعــادة هيكلــة  فــي حالــة  حتــى 
اقتصاديــة، ال يعتبــر هــذا ســببا كافيــا لجهــة التدريــب حتــى تنهــي عالقــة 
التدريــب مــن جانبهــا بشــكل غيــر طبيعــي. فقــط فــي حالــة توقــف 
ــة  ــاك إمكاني ــح هن ــث ال تصب ــاطه بحي ــر نش ــل أو حص ــع بالكام المصن
للتدريــب علــى هــذه الوظيفــة، يمكــن بشــكل اســتثنائي فصــل المتــدرب 

ــع. ــق بالمصن ــباب تتعل ألس

وحتــى فــي حالــة رفــع دعــوى إشــهار اإلفــالس أو تعثــر المصنــع مؤقتــا 
ــابق  ــل دون س ــا للفص ــببا كافي ــد س ــذا ال يع ــة، فه ــه المالي ــي التزامات ف
ــف  ــة توق ــي حال ــط ف ــه فق ــن أن ــا ســبق، م ــا أيضــا يســري م ــذار. هن إن
ــة  ــاك إمكاني ــح هن ــث ال تصب ــاطه بحي ــر نش ــل أو حص ــع بالكام المصن
للتدريــب علــى هــذه الوظيفــة، يمكــن بشــكل اســتثنائي فصــل المتــدرب 
ألســباب تتعلــق بالمصنــع. وفــي هــذه الحالــة يجــب ذكــر توقــف المصنــع 
أو حصــر نشــاطه أو إفالســه عــن طريــق مصفــي قضائــي كســبب 
للفصــل،  علــى ســبيل المثــال، عــن طريــق ملحوظــة فــي شــهادة العمــل 
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ــة اإلفــالس فــال تنتهــي  »إنهــاء نتيجــة لتوقــف المصنــع«. أمــا فــي حال
عالقــة التدريــب علــى الفــور، حيــث ال يمكــن إنهاؤهــا إال بعــد مهلــة ثالثة 

أشــهر علــى األقــل حتــى نهايــة الشــهر.

لمواصلــة تدريبــك، سيســاعدك مكتــب العمــل أو النقابــة أوغرفــة التجــارة 
والصناعــة أو غرفــة الصناعــات الحرفيــة عــن طريــق التوســط لــك لــدى 
مصنــع آخــر. وإذا كان ذلــك قبيــل نهايــة التدريــب، فيمكنــك االستفســار 

عــن إمكانيــة إجــراء االمتحــان النهائــي بشــكل مبكــر.

فــي حالــة االفــالس أو إغــالق المصنــع أو تخفيــض ســاعات العمــل 
يســري اآلتــي: واصــل الذهــاب إلــى مــكان عملــك وإلــى المدرســة 
المهنيــة. ال يجــوز لــك التوقيــع علــى أي اتفاقــات تقضــي بتنازلــك عــن 
أجــر التدريــب لالحتفــاظ بمــكان تدريبــك. فــي هــذه الحالــة لــن يحــق لــك 
ــة إشــهار اإلفــالس،  ــي حال ــي ف ــي القضائ ــام المصف ــة بشــيء أم المطالب
ولــن يمكنــك أيضــا المطالبــة لــدى المؤسســة بتعويــض حالــة اإلفــالس، 

ــة أشــهر. ــدة ثالث ــة تعويــض عــن أجــر العمــل لم وهــذا بمثاب

هل تمت اإلجابة على كل تساؤالتك؟ 

إذا كانــت اإلجابــة ال ، فعليــك االستفســار لــدى النقابــة التــي تتبعهــا فــي 
منطقتــك. )انظــر جهــات االتصــال بــدءا مــن صفحــة 98(.

علــى صفحــة اإلنترنــت www.jugend.dgb.de، ســتجد الكثيــر مــن 
ــر  ــاركة عب ــال المش ــبيل المث ــى س ــك عل ــث يمكن ــدة. حي ــح المفي النصائ
 www.doktor-azubi.de بنــا الخــاص  المنتــدى  فــي  اإلنترنــت 

ــب. ــي التدري ــة وجــود مشــاكل ف ــي حال واالســتعانة بمشــورتهم ف
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)SV( ممثلو الطلبة

يوجــد فــي المدرســة المهنيــة أيضــا ممثلــون وممثــالت للفصول الدراســية 
ــم،  ــق عليه ــا يطل ــة )SV(، كم ــي الطلب ــى ممثل ــي عل ــة. ينبغ وللمدرس
ــام المدرســين  ــاً- بشــكل فعــال أم ــة– ذكــوراً وإناث ــح الطلب ــل مصال تمثي
والمدرســات أو إدارة المدرســة أو بشــكل جزئــي أمــام مؤتمــر المــدارس. 
ــاب عــن الحصــص أو  ــال مناقشــة الغي ــى ســبيل المث ــم عل ــث يمكنه حي

تقديــم اقتراحــات بشــأن تنظيــم الحصــص بشــكل أفضــل.

وعلــى الرغــم مــن القيــود الكبيــرة علــى حريــة المشــاركة فــي الــرأي 
الموجــودة فــي غالبيــة المــدارس إال أن ممثلــي الطلبــة مكلفيــن بمهــام 

عديــدة، وهــي:
تقديــم أفــكار ومقترحــات الطلبــة بخصــوص تنظيــم المدرســة )مثــل   ◄
ِفنــاء المدرســة( أو تنظيــم اليــوم الدراســي وتمثيــل هــذه المقترحــات 

بشــكل فعــال،
تشــجيع وتنظيــم المنتديــات والمشــروعات وورش العمــل ومــا شــابه   ◄

والمشــاركة فيهــا،
مســاندة الطلبــة فــي حالــة المنازعــات داخــل المدرســة )المشــاكل مــع   ◄
المدرســين والمدرســات واإلجــراءات التنظيميــة العقابيــة أو الفصــل 

مــن المدرســة ومــا شــابه(،
فــي بعــض الواليــات االتحاديــة، يقــرر ممثلــو الطلبــة أيضــا   ◄
شــراء الكتــب الدراســية ويحــددوا المحــاور الرئيســية لالهتمــام فــي 

المدرســة.
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ينبغــي أن تتطلعــوا علــى األمــور التــي ُتناقــش فــى المؤتمــرات المدرســية 
حتــى يتســنى لمــن يتحــدث نيابــًة عــن الفصــل الدفــاع عــن مصالحكــم، 
ــة  ــة لمناقش ــة دوري ــت بصف ــض الوق ــاء بع ــم قض ــذا منك ــتوجُب ه ويس
ــع  ــى جم ــاً عل ــل مع ــة والعم ــة المهني ــى المدرس ــأ ف ــى تنش ــاكل الت المش

الحجــج الالزمــة لحلهــا. 

نظــراً ألن جــودة التدريــب المهنــي متعلقــة ومرتبطــة بجــودة المدرســة 
ــدارس  ــل الم ــى دلي ــة األلمان ــات العمالي ــاد النقاب ــأ اتح ــد أنش ــة؛ فق المهني
الخــاص بمجلــس الطــالب. ويمكنكــم التعــرف علــى العديــد مــن النصائــح 
العمليــة للعمــل كمجلــس طــالب أو مــن أجــل الســعى التخــاذ إجــراءات 

www.jugend.dgb.de ــا اإللكترونــى ــى موقعن ــة عل عامــة فعال
ــدم اتحــاد الشــباب نــدوات ألعضــاء مجلــس الطــالب المحلييــن.  كمــا ُيَق

ويمكنكــم االســتعالم بــكل ســهولة عــن تلــك النــدوات.

مجلس العمال أو مجلس الموظفين

يدافــع مجلــس العمــال أو الموظفيــن عــن مصالــح العامليــن فــى المؤسســة 
أو الهيئــات العاملــة فــى مجــال الخدمــة العامــة، ويتــم انتخابــه كل أربعــة 
ــى القوانيــن واللوائــح  ــاظ عل ــم هــذا المجلــس وُيعنــي بالحف أعــوام. ويهت
والعقــود الجماعيــة، كمــا ُيعنــي بتدبيــر وســائل الحمايــة األخــرى لصالــح 
ــب  ــام صاح ــة أم ــوى العامل ــح الق ــل مصال ــن، ويمث ــن والمتدربي العاملي

العمــل أيضــاً.

ــأن  ــرار بش ــم الق ــى حس ــال ف ــس العم ــاهم مجل ــال، يس ــبيل المث ــى س عل
تطبيــق ســاعات العمــل اإلضافيــة أو ســاعات العمــل المختصــرة، وهــل 
ــص مرافــق وخدمــات اجتماعيــة مؤسســية مثــل الكافيتريــا، إلــخ.  ُتخصَّ
ويســاعد أيضــاً فــى تحديــد القطــاع الــذي يجب عليــه ارتــداء زى الخدمة، 
ــا  ــات عموم ــى بخصــوص التعيين ــك يســتطيع التحــدث حت ــره وكذل وغي
فضــالً عــن الحــوار مــع المتدربيــن. عــالوة علــى ذلــك، فــإن لــه حقــوق 
المشــاركة فــى التدابيــر التعليميــة المهنيــة الخاصــة بالمؤسســة،  ومنهــا 
تصميــم برامــج التدريــب فــى المؤسســة وتعييــن الشــخص المســؤول عــن 
التدريــب المهنــي المؤسســى "مــدرب / مدربيــن". إضافــًة إلــى ذلــك فــإن 
ــى  ــاهمة ف ــاركة والمس ــوق المش ــم حق ــن له ــن والموظفي ــس العاملي مجال
الشــؤون الشــخصية األخــرى، ويمكنهــم تحقيــق الكثيــر مــن اإلنجــازات. 

مــن الجديــر بالذكــر أيضــاً أنــه يجــب إعــالم هــذه المجلــس بشــأن حــاالت 
أوجــه القصــور فــى التدريــب المهنــي.



والمتدربيــن الحــق فــى الحصــول علــى عمــل بشــكل دائــم وحمايــة 
خاصــة ضــد الفصــل مــن العمــل )المــادة -87أ مــن قانــون حقــوق العمال 

ــة العمــال(. وواجباتهــم فــى المؤسســة، والمــادة 15 مــن قانــون حماي

ومــن حيــث المبــدأ؛ ال يتــم تشــكيل أو إقامــة اتحــاد الشــباب والمتدربيــن 
فــى مؤسســة مــا إال إذا تــم تشــكيل مجلــس العمــال، فمعظــم حقــوق اتحــاد 
الشــباب والمتدربيــن تعتمــد علــى وجــود مجلــس العمــال وحقوقــه، فــإذا 
كنــت تعمــل فــى مؤسســة ليــس بهــا ال مجلــس عمــال وال اتحــاد شــباب 
ومتدربيــن؛ فينبغــى عليــك التحــدث مــع زمالئــك وزميالتــك عــن إنشــاء 

مجلــس عمــال أوالً.

الشــباب  واتحــاد  الموظفيــن  ومجلــس  العمــال  مجلــس  ألن  ونظــراً 
ــد وظــروف  ــي جي ــم مهن ــق تعلي ــداً لتحقي ــة ج ــات مهم ــن كيان والمتدربي
عمــل جيــدة، تدعــم النقابــات العماليــة هــؤالء الزمــالء والزميــالت 

بحلقــات دراســية تدريبيــة وبمشــورة الخبــراء.
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)JAV( اتحاد الشباب والمتدربين

التحقــق مــن اســتيفاء عناصــر التدريــب المهنــي هــو أحــدى المهــام 
ــى  ــه إل ــاً التوج ــك دائم ــن. بإمكان ــباب والمتدربي ــاد الش ــة التح الجوهري
اتحــاد الشــباب والمتدربيــن فــي حالــة األنشــطة الخارجيــة للتعليــم 
المهنــي. وحتــى يتســنى لهــم المســاهمة فــى القــرار واإلدالء برأيهــم فــى 
المؤسســة، فالبــد مــن أن تتدخــل اتحــاد الشــباب والمتدربيــن جنبــاً إلــى 
جنــب مــع مجلــس العمــال، وهــذا ينطبــق بصفــة خاصــة علــى المســائل 
ــي  ــب المهن ــن التدري ــن أماك ــي وتأمي ــب المهن ــة التدري ــة بنوعي المتعلق

ــي.  ــب المهن ــى التدري والحصــول عل
وُيَشــَكل اتحــاد الشــباب والمتدربيــن طبقــاً لقواعــد قانــون حقــوق العمــال 
ــن، مثلهــا  ــس الموظفي ــن مجل ــى المؤسســة أو قواعــد قواني وواجباتهــم ف

فــى ذلــك مثــل مجلــس العمــال تمامــا.

ــم  »فــى المؤسســات التــى تضــم عــادة مــا ال يقــل عــن خمســة عمــال ل
تتجــاوز أعمارهــم ســن الثامنــة عشــر "العمــال الشــباب" أو متدربيــن لــم 
تصــل أعمارهــم إلــى الخامســة والعشــرين؛ يتــم اختيــار ممثليــن للشــباب 

والمتدربيــن.«
)قانون حقوق العمال وواجباتهم فى المؤسسة، المادة 60، الفقرة رقم 1(.

ال يمكــن أن يتــم انتخــاب اتحــاد الشــباب والمتدربيــن إال مــن المتدربيــن 
الذيــن يمتلكــون عقــد عمــل مــع جهــات التدريــب. وقــد تختلــف األحــكام 
ــى  ــودة ف ــك الموج ــن تل ــئ ع ــض الش ــة بع ــة العام ــى الخدم ــواردة ف ال
القطــاع الخــاص، ولكــن علــى أيــة حــال، فــإن ألعضــاء اتحــاد الشــباب 



 )IV( اتحاد تمثيل مصالح المتدربين
لدى المؤسسات التعليمية

إذا كنــت ال تريــد أن تقــوم بتدريبــك المهنــي فــى المؤسســة، بــل تريــده 
فــى إحــدى المؤسســات التعليميــة األخــرى؛ فــال يمكنــك فــى هــذه الحالــة 
تأســيس اتحــاد شــباب ومتدربيــن، ولكــن يمكنــك تأســيس مــا يســمى بـــ » 

.)IV( »اتحــاد المصالــح الخارجيــة

ــف  ــا تعري ــس له ــح لي ــل المصال ــاد تمثي ــل اتح ــة لعم ــد التفصيلي القواع
ــة.  ــة التعليمي ــنة للمؤسس ــا الحس ــى النواي ــد عل ــاً يعتم ــه غالب كاٍف، ولكن
ــت  ــاكناً. إذا كن ــرك س ــرض أال تح ــن المفت ــك م ــي أن ــذا ال يعن ــنَّ ه لك
ترغــب فــى تأســيس اتحــاد للشــباب والمتدربيــن فــى مؤسســتك التعليميــة 
فخاطــب النقابــة المحليــة الخاصــة بــك جنبــاً إلــى جنــٍب مــع المتدربيــن 
اآلخريــن ليمكنكــم إقامــة اتحــاد شــباب ومتدربيــن. علــى ســبيل المثــال، 
ــى تحســين جــودة  ــل عل ــذا العم ــح ه ــل المصال ــه يمكــن التحــاد تمثي فإن

ــام. ــر باالهتم ــإن الموضــوع جدي ــك ف ــي، ولذل ــم المهن التعلي
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مندوبو النقابة واتحاد تمثيل ذوى االحتياجات 
الخاصة

إن اتحــاد تمثيــل ذوى االحتياجــات الخاصــة يدافــع عــن العمــال المعاقيــن 
ومصالحهــم الخاصــة. ويمدهــم دائمــاً بالدعــم والنصيحــة. 

مندوبــو النقابــة هــم عاملــون وعامــالت المؤسســة الذيــن تــم اختيارهــم 
فــى هــذه الوظيفــة بواســطة أعضــاء النقابــات المهنيــة، وهــم بذلــك 
العمــل  هيئــات  أو  المؤسســة  فــى  النقابــات  عــن  ووكيــالت  وكالء 
ــى اتصــال بزمالئهــم وزميالتهــم، يقفــون بجانبهــم  العــام، ويكونــون عل
ــون  ــرأى، وينقل ــكيل ال ــة وتش ــي المناقش ــاركة ف ــى المش ــم عل ويحثونه
مشــاكل العامليــن الحاليــة إلــى النقابــة المهنيــة حتــى يتمكنــوا مــن الدفــاع 

ــة. ــم المادي ــن مصالحه ــوة ع بق
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ــك أو  ــى البحــث عــن مســكٍن خــاص ب ــك فكــرت يومــا مــا ف ال شــك أن
ــك، ولكــن  ــى نفســك واالســتقالل عــن والدي ــى لالعتمــاد عل ســكن طالب

ــى لســد احتياجــات المعيشــة.  ــان ال تكف ــر مــن األحي ــى كثي ــود ف النق

ــم  ــم تدريبه ــي ويت ــر اإلعــداد المهن ــون بتدابي ــن يلتحق ــن الذي إن المتدربي
بشــكٍل مــزدوج أو بجانــب العمــل أو خارجــه يمكنهــم تقديــم طلــب لوكالــة 
العمالــة المحليــة للحصــول علــى إعانــات التدريــب المهنــي. وباإلضافــة 
ــس  ــكن والملب ــم المس ــم دع ــم تقدي ــة؛ يت ــك وتحــت شــروط معين ــى ذل إل
ــم  ــى التعلي ــن ف ــن للمتدربي ــة. وال يمك ــفر بصــورة إضافي ــف الس وتكالي
المهنــي بــدوام كامــل التقــدم للحصــول علــى إعانــات التدريــب المهنــي 
ولكــن هنــاك قانــون لذلــك- وهــو القانــون االتحــادي للمســاعدة فــى 
نهــم مــن طلــب الحصــول علــى  التدريــب المهنــي للطلبــة والطالبــات- ُيمكِّ

ــم المهنــي. مســاعدات مــن مكتــب التعلي

إن حســابات مســاعدات التدريــب المهنــي والقانــون االتحــادي للمســاعدة 
فــى التدريــب المهنــي متشــابهة: أوالً هنــاك مــا يســمى »بطلــب الكســب« 
الــذي ُيَحــدد حســب الســن والحالــة اإلجتماعيــة والســكن. إن بــدل 
التدريــب المهنــي الخاصــة بــك وكذلــك دخــل والديــك يدخــالن فــي 
ــم حســاب دخــل شــريكتك  ــه يت الحســبان أيضــاً، وإذا كنــت متزوجــاً فإن

ــريكك.  أو ش
تجــد مزيــد مــن المعلومــات عــن الشــروط والمبالــغ والُمخصصــات 
التدريــب  فــى  االتحــاد  ومســاعدات  المهنــي  التدريــب  لمســاعدة 
 .www.bafoeg-aktuell.de التالــى  اإلنترنــت  موقــع  علــى  المهنــي 
 إذا كان يحــق لــك؛ فيمكنــك الدخــول إلــى موقــع اإلنترنــت التالــى

.www.bab-rechner.arbeitsagentur.de 

http://www.bafoeg-aktuell.de
http://www.bab-rechner.arbeitsagentur.de
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ــدم  ــك التق ــي؛ يجــب علي ــب المهن ــى للتدري ــم المال ــى الدع للحصــول عل
ــب  ــم طل ــك، ولتقدي ــل إقامت ــى مح ــل ف ــة بالعم ــة المختص ــب للوكال بطل
ــون االتحــادي للمســاعدة فــى  ــى المســاعدة الخاصــة بالقان للحصــول عل
ــاً  ــب أيض ــدم الطل ــب أن تق ــات؛ يج ــالب والطالب ــي للط ــب المهن التدري
ــى  ــيطة تعن ــاعدة البس ــص. إن المس ــي المخت ــم المهن ــب التعلي ــدى مكت ل

ــى المعيشــة.  ــن االســتقالل ف ــداً م أيضــاً مزي

قبــل تقديــم الطلــب ينبغــى أخــذ النصيحــة مــن نقابتــك المهنيــة المختصــة، 
وينبغــى لــك أيضــاً أن تســتعلم عــن ذلــك، فربمــا تكــون مندرجــاً تحــت فئة 
عقــد جماعــى يتيــح لــك الحــق فــى مزيــٍد مــن النقــود – وهــذا مــا يمكــن 

أن تخبــرك بــه النقابــة الخاصــة بــك فــى منطقتــك.

إذا تــم رفــض طلبــك لبــدل التدريــب المهنــي نظــراً ألنــك تقــوم بتدريــب 
ــل  ــن ِقَب ــا م ــرف به ــر معت ــك غي ــة تعليم ــالً أو ألن مهن ــاٍن مث ــي ث مهن
ــة فإنــه ال يــزال بإمكانــك طلــب الحصــول علــى إعانــة ســكن. إذا  الدول
كنــت متدربــاً للعــام بأكملــه، فاســتأجر شــقة فــي محيــط موقــع التدريــب 
المهنــي. ولديــك فرصــة جيــدة للحصــول علــى بــدل الســكن، حيــث إنــه 
بإمكانــك طلــب إعانــة الســكن مــن مكتــب إعانــة الســكن التابــع للبلديــة 

التــى يتبعهــا محــل ســكنك.

ــى  ــب للحصــول عل ــدم بطل ــدك التق ــه يمكــن لوال ــك، فإن ــى ذل عــالوة عل
ــب  ــرة التدري ــة أو فت ــة أو الدراس ــرة المدرس ــاء فت ــة أثن ــة المادي اإلعان
المهنــي أو خــالل فتــرة البحــث عــن مــكان التدريــب المهنــي أو الوقــت 
المســموح بــه لخدمــة تطوعيــة )علــى ســبيل المثــال ســنة تطوعيــة 

ــة ال تتجــاوز أربعــة أشــهر،  ــرة انتقالي ــة( أو خــالل فت ــة أو بيئي اجتماعي
كالفتــرة بيــن مرحلتيــن مــن التدريــب، أو يمكنــه كذلــك الحصــول علــى 
إعانــة األطفــال. شــرط: عمــرك أقــل مــن 25 عامــاً والزلــت فــى مرحلــة 
التدريــب المهنــي األولــى أو تبحــث عــن مــكان للعمــل بعــد إكمــال 
ــد عــن  ــي أو تعمــل بانتظــام مــا ال يزي ــى للتدريــب المهن ــة األول المرحل
20 ســاعة فــى األســبوع. ألنــه مــن المهــم أن ُتولــي اهتمامــاً للكثيــر مــن 
ــار، وألن  ــى االعتب ــية ف ــروف المعيش ــذ الظ ــن أن ُتؤَخ ــل. يمك التفاصي
ــة« الشــك أن  ــى حال ــك »ف ــى ل ــن »التحفظــات«، ينبغ ــد م ــاك العدي هن
ــة  ــك. باإلضاف ــة الخاصــة ب ــة المهني تســعى ألخــذ االستشــارة مــن النقاب
إلــى ذلــك، ُتِتيــح وكالــة العمل»نشــرة دعــم الطفــل«- للتنزيــل مــن موقــع 
ــا شــرح  ــم فيه ــى يت ــى www.arbeitsagentur.de- والت ــت التال اإلنترن

ــل. ــر مــن التفاصي الكثي

إذا كنــت ترغــب فــى أن تتقاضــى دخــالً إضافيــاً فــال يتبقــى لــك إال عمــل 
جانبــى، ولكــن حــذار فعليــك أوالً أن ُتْعلــم رب العمــل أو جهــة التدريــب 
عــن عملــك الجانبــى، ويجــب عليــك أن تَوفِّــق بيــن العمليــن حتــى تحافــظ 
ــرب العمــل أو  ــى الحــد القانونــى األقصــى لوقــت العمــل، وُيســمح ل عل
جهــة التدريــب أن يحظــر عليــك العمــل الجانبــى فقــط إذا كان لــه مصلحة 
ــال- إذا  ــبيل المث ــى س ــون- عل ــن أن يك ــذا يمك ــك، وه ــى ذل مشــروعة ف
كان التدريــب المطلــوب فــى خطــر أو كنــت تريــد العمــل فقــط مــن أجــل 
ــك  ــي الخاصــة ب ــب المهن ــة التدري ــض معون ــم خف ــى ال يت ــس. ولك مناف
أو معونــة القانــون االتحــادي للمســاعدة فــى التدريــب المهنــي أو إعانــة 
ــط،  ــر بالضب ــب األم ــك أن تحس ــى، علي ــل الجانب ــبب العم ــال بس األطف
ومــن األفضــل أن تســعى ألخــذ المشــورة مــن النقابــة المهنيــة الخاصــة 

بــك.

http://www.arbeitsagentur.de
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الصحة والسالمة المهنية: حتى ال 

تتعرض لإلصابة أثناء العمل
التعليمــات واألوامــر والعالمــات العديــدة فــى المؤسســة تذكــرك مــراراً 
وتكــراراً بــأن تدابيــر الصحــة والســالمة المهنيتيــن مهمة من أجــل الوقاية 
ــا  ــا، إال أنه ــغ فيه ــر ُمبال ــك أن هــذه التدابي ــدو ل ــا يب مــن الحــوادث. ربم
تعمــل علــى حمايتــك، وعلــى كل حــال فإنــه يجــب عليــك االلتــزام بهــا 
ض المتدربيــن للحــوادث  مــن أجــل منــع وقــوع أضــرار. إن احتمــال تعــرُّ
عــف، ذلــك ألنهــم يكونــون جــدد علــى  المتكــررة فــي المؤسســة يبلــغ الضِّ
المــكان والنظــام الموجــود، وغالبــاً مــا يفتقــرون إلــى الخبــرة. ويتضمــن 
ــي  ــة األساســية الت ــن قواعــد الحماي ــون الصحــة والســالمة المهنيتي قان
يجــب أن تلتــزم بهــا كل مؤسســة. وهــذا القانــون ُيلزمــك كصاحــب عمــل 
ر حجــم المخاطــر فــي المؤسســة، وأن تتخــذ  ــدِّ ــأن ُتق أو جهــة تدريــب ب
التدابيــر الوقائيــة المناســبة. لذلــك تحتــاج أنــت وزمالئــك- علــى ســبيل 
المثــال- إلــى مالبــس واقيــة مثــل قفــازات وخــوذات ونظــارات واقيــة، 

م مجانــاً. ُتقــدَّ

ــة لهــا األمــور بشــكل  ــم القواعــد األساســية للعمــل واللوائــح المكمل تنظِّ
أكثــر تفصيــال، حيــث تحــدد كيفيــة تصميــم أماكــن العمــل، علــى ســبيل 
ــة  ــون محمي ــة، وتك ــل كافي ــاحة عم ــك مس ــون لدي ــب أن يك ــال يج المث
مــن التأثيــرات الضــارة مثــل الغــازات واألبخــرة والغبــار والضوضــاء، 
إضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يكــون هنــاك غرفــة اســتراحة وغرفــة تغييــر 
ــكام  ــق األح ــا. تنطب ــن بعضه ــالت ع ــة- منفص ــة صحي ــس وغرف مالب
الوقائيــة الخاصــة أيضــاً علــى التعامــل مــع المــواد الخطــرة مثــل المــواد 
ــواد يجــب  ــذه الم ــة والمهيِّجــة أو المســببة للســرطان. ه الســامة واألكال
أن تكــون محــددة بشــكل واضــح مــن ِقبــل الشــركة الُمصنعــة حتــى 
يمكــن اتخــاذ تدابيــر وقائيــة فعالــة فــي المؤسســة. ويتــم التحقــق مــن هــذه 

ــق إدارات التفتيــش. القواعــد أيضــاً عــن طري

ــباب  ــن الش ــدد للمتدربي ــباب ُيح ــة للش ــالمة المهني ــة والس ــون الصح قان
ــى: ــة وه ــد إضافي ــاً قواع ــرة عام ــة عش ــن الثامن تحــت س

ــبيل  ــى س ــة عل ــرة مرتبط ــال خطي ــوا أعم ــباب أن يمارس ــمح للش ال ُيس
ــة.  ــر أخالقي ــتثنائية أو مخاط ــرارة اس ــرة أو ح ــاء مض ــال بضوض المث

ــم. ــرض التعلي ــاً لغ ــك مطلوب ــن ذل ــم يك ــة إذا ل ــل بالقطع أيضــاً العم
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ماذا بعد؟
لــك الحــق بعــد إنهــاء دراســتك المهنيــة فــي اســتصدار شــهادة التدريــب 
المهنــي مــن المؤسســة القائمــة بتدريبــك أو مــن المؤسســة التعليميــة 
)وذلــك طبقــا لمــا جــاء فــي المــادة السادســة عشــر مــن قانــون التدريــب 
ــدى  ــا ل ــم الحق ــي للتقدي ــب المهن ــهادة التدري ــى ش ــتحتاج إل ــي(. س المهن

ــات األخــرى.  المؤسس

تحتــوى »الشــهادة المجملــة« علــى بيانــات تتعلــق بنــوع دراســتك 
مهاراتــك  علــى  أيضــا  تحتــوى  وكذلــك  وهدفهــا،  ومدتهــا  المهنيــة 
ومعارفــك المكتســبة، أمــا »الشــهادة التفصيليــة« فتحتــوي علــى بيانــات 
عــن ســلوكك وإنجــازك ومهاراتــك المهنيــة الخاصــة. إن صاحــب العمــل 
ــب  ــك أن تطل ــب علي ــل يج ــي ب ــة. وينبغ ــهادة مجمل ــدار ش ــزم بإص مل
ــب  ــون التدري ــن قان ــر م ــة عش ــادة السادس ــا للم ــة )طبق ــهادة تفصيلي ش
المهنــي(، فهــي شــهادة مفصلــة وذات مغــزى. عــالوة علــى ذلــك، فإنــه 
مــن الشــائع التقديــم بشــهادة المؤهــل حتــى وإن تــم  تعيينــك بالعمــل مــن 
مؤسســتك التعليميــة بعــد دراســتك المهنيــة، فــال تتنــازل عــن اســتصدار 

ــا. ــم الحق ــة التقدي ــي ضروري ــب المهن ــهادة التدري ــهادة، فش ش

ــك  ــة. ألن ذل ــنة وإيجابي ــة حس ــهادة بطريق ــة الش ــم صياغ ــي أن تت وينبغ
ــة  ــم صياغ ــبب تت ــذا الس ــي. وله ــدم المهن ــي التق ــن ف ــاعد المتدربي سيس
الشــهادات لغويــا بطريقــة إيجابيــة، ولكــن ليــس كل مــا يبــدو جيــدا يعــد 
تقييمــا جيــدا؛ فهنــاك مــا ُيســمى »بلغــة الشــهادات« التــي ُتعطــي جزئيــا 

ــد المــرء.  معانــي أخــرى مختلفــة تمامــا عمــا يعتق



تــرك جوانــب مهمــة فــي الشــهادة يمكــن أن يكــون أيضــا تقييمــا ســلبيا. 
فــإذا كان ينقــص تقييــم ســلوكك فــي المؤسســة تجــاه مديريــك وزمالئــك 
وكذلــك تجــاه العمــالء، فهــذا يمكــن أن يعنــي أن ســلوكك كان ســيئا. فــي 
بعــض األحيــان يمكــن أن ُينَســى شــيء دون قصــد نيــة ســيئة، وعلــى أيــة 

حــال قــد يجــب عليــك أن ُتصــر علــى أن يتــم إضافتــه.

يمكنــك طلــب شــهادة جديــدة إذا كانــت الشــهادة تحتــوى علــى معلومــات 
وتقديــرات خاطئــة. ومــن األفضــل أن ُتقــرأ شــهادتك بواســطة شــخص 
لديــه معرفــة بلغــة الشــهادات. ولهــذا- وحتــى لــو واجهتــك أيــة مشــاكل 

بخــالف ذلــك- توجــه ببســاطة إلــى النقابــة التــي تتبعهــا.

التدريب المهني - وماذا بعد؟

التعييــن يعنــي أنــك ســوف تواصــل العمــل فــي المؤسســة بعــد االنتهــاء 
ــة  ــتك- وبطبيع ــي مؤسس ــك ف ــاص ب ــي الخ ــب المهن ــة التدري ــن عملي م
ــن ســترتفع أيضــا  ــذا التعيي ــال المهــرة. وبه ــب العم ــذاك- برات الحــال آن
معونــة البطالــة فــي حالــة ارتفــاع البطالــة الحقــا، ولكــن لألســف 
ــن فــي بعــض  ــن بالعمــل. ويرتكــز التعيي ــاك مــا يضمــن التعيي ليــس هن
ــاق  ــي االتف ــي عشــر شــهرا ف ــة أشــهر أو اثن ــى مــدة ثالث القطاعــات عل
الجماعــي. ويمكنــك االســتعالم عــن ذلــك لــدى مجلــس العمــال أو مجلــس 
ــدى  ــن أو ل ــباب والمتدربي ــاد الش ــدى اتح ــك أو ل ــاص ب ــن الخ الموظفي

ــك. ــة الخاصــة ب النقاب
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وإليك بعض من األمثلة للغة الشهادات:
»قامــت بإنجــاز المهــام الموكلــة إليهــا دائمــا بطريقــة مرضيــة لنــا تمامــا. 

« فهــذا يقابلــه أنــك علــى »درجــة جيــد جــدا«.
ــت  ــة نال ــه بدرج ــة إلي ــه الموكل ــم مهام ــمه أت ــور اس ــيد المذك »الس  ◄

ارتياحنــا الكامــل.« فهــذا يقابلــه أنــك علــى »درجــة جيــد«.
»الســيدة المذكــور اســمها قامــت بإنجــاز مهامهــا بدرجــة نالــت   ◄
ارتياحنــا الكامــل والقــت توقعاتنــا.« فهــذا يقابلــه أنــك علــى درجــة 

ــرٍض«. ــى »ُم ــول« إل ــن »مقب م
»إنــه قــام بالمهــام الموكلــة إليــه بدرجــة نالــت ارتياحنــا بشــكل عــام.   ◄

« فهــذا يعنــي أنــك »ضعيــف«.
»الســيد المذكــور اســمه كان يســعى دائمــا لتلبيــة احتياجاتنــا.« فهــذا   ◄

يقابلــه أنــك علــى »درجــة غيــر مــرض«.

أمثلة من التقييمات السلبية المقنعة:
»إنــه قــام بــكل المهــام بشــكل صحيــح.« فهــذا يعنــي أنــه يعمــل بنــاءاً   ◄

علــى األوامــر والتعليمــات ولكــن بــدون مبــادرة منــه.
ــالم  ــا ي ــاك م ــس هن ــي لي ــذا يعن ــر.« فه ــة باألم ــت مهتم ــا كان »إنه  ◄

ــه. ــد ل ــن أيضــا ال فوائ ــه ولك علي
»ســاهم فــي جــو عمــل جيــد.« فهــذا يعنــي أنــه كســول وكان يفضــل   ◄

اللهــو واللعــب مــع زمالئــه بــدال مــن العمــل.



إذا لــم يتــم تعيينــك مــن ِقبــل مؤسســتك؛ فينبغــي فــي هــذه الحالــة أن تقــوم 
ــك كباحــث  ــة الخاصــة ب ــف المحلي ــة التوظي ــدى وكال بتســجيل نفســك ل
ــة  ــة بثالث ــي المتوقع ــب المهن ــة التدري ــل نهاي ــل قب ــل أو عاط ــن عم ع
ــق  ــك الح ــة. ول ــة البطال ــة بإعان ــلبية المتعلق ــار الس ــى اآلث ــهر لتالف أش
ــة. ــة البطال ــى إعان ــى الحصــول عل ــا ف ــه اجتماعي ــن علي ــدرب مؤمَّ كمت

ــى  ــت ف ــد تعرض ــت ق ــة إذا كن ــة البطال ــة بإعان ــي المطالب ــق ف ــك الح ل
الســنتين األخيرتيــن قبــل حالــة البطالــة- بمــدة اثنــي عشــر شــهرا 
أو  للعمــل  اإلجباريــة  االجتماعيــة  التأمينــات  لوضــع  األقــل-  علــى 
ــى 60 %  ــا إل ــة تقريب ــة البطال ــدود إعان ــل ح ــي. وتص ــب المهن التدري
ــك  ــن %67 إذا كان لدي ــرب م ــا يق ــى م ــي أو إل ــل صاف ــر دخ ــن آخ م
ــى  ــب الحصــول عل ــم طل ــك تقدي ــى، فيمكن ــال. وإذا كان هــذا ال يكف أطف
إعانــة إضافيــة مــن مؤسســة هارتــز الرابــع. أمــا بالنســبة للشــباب، 
ــاك لألســف كثيــر مــن القيــود، حتــى إنــك لــن تحصــل علــى ســكن  فهن
إذن  دون  الرابــع  هارتــز  مؤسســة  إلــى  انتقلــت  إذا  الثمــن  مدفــوع 
ــن  ــى مزيــد م ــرة »مــا بعــد التدريــب« عل ــوي نش ــك. تحت مــن والدي
 المعلومــات ويمكنــك تنزيــل الصفحــة مــن موقــع اإلنترنــت التالــي:
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ــبيل  ــى س ــباب عل ــة الش ــك نقاب ــدم ل ــدة، تق ــات جدي ــدى مؤسس ــم ل للتقدي
ــى  ــع عل ــل التوقي ــة. وقب ــم طلبــك وســيرتك الذاتي ــح لتصمي ــال نصائ المث
عقــد عمــل جديــد، ينبغــي عليــك أن ُتراجعــه لــدى النقابــة الخاصــة بــك 
لكــى ال يكــون هنــاك إخفــاء ألى شــيء ســلبى فيمــا بيــن الســطور. 

ــات أخــرى،  ــاك أيضــا إمكاني ــدة، هن ــة جدي ــب البحــث عــن وظيف وبجان
وهــى أنــه يمكنــك أن تــؤدى خدمــة تطوعيــة ألي اتحــاد أو جمعيــة عامــة 

ــي الدراســة. ــر ف ــة أو تؤهــل نفســك أكث ــة تطوعي ــة أو اجتماعي بيئي

بالنســبة إلــى الخدمــة التطوعيــة لــدى االتحــادات، يمكــن للرجال والنســاء 
علــى حــد ســواء منــذ 1 يوليــو 2011 تأديتهــا مــن أجــل الصالــح العــام. 

ــة  ــك أداء خدم ــا يمكن ــادة م ــي؛ فع ــك اإللزام ــت تعليم ــد أكمل ــت ق إذا كن
هــة للرعايــة لمــدة اثنــي عشــر شــهرا  تطوعيــة فــي أحــد األجهــزة الموجَّ
ــتثنائية،  ــاالت اس ــي ح ــهرا ف ــى 18 ش ــن 6 ال ــا بي ــة م ــات الخدم )أوق

ــى 24 شــهرا(. ــن أن تصــل إل ويمك

ــي أو  ــي االجتماع ــل التطوع ــى العم ــرى وه ــة أخ ــا إمكاني ــاك أيض هن
البيئــى. إذا كنــت قــد أنهيــت تعليمــك اإللزامــي وكنــت تحــت ســن 
الســابعة والعشــرين فيمكنــك أن تشــارك فــي عمــل تطوعــي يكــون فــي 
الغالــب اثنــي عشــر شــهرا، ولكــن ال يقــل عــن ســتة أشــهر، وال يزيــد 

ــة عشــر شــهرا. عــن ثماني

ــات  ــدى االتحــادات أو الجمعي ــة ل ــة التطوعي ــب للخدم ــع رات ــم دف وال يت
مــن  نــوع  علــى  تحصــل  بــل  التطوعيــة،  البيئيــة  أو  االجتماعيــة 
»مصــروف الجيــب»، بحــد أقصــى يبلــغ ثالثمائــة وســبعون يــورو 
حاليــا. وبجانــب ذلــك، توفــر العديــد مــن أماكــن الخدمــة زيــا للعمــل أو 
تقــدم طعامــا أو توفــر إمكانيــة اإلقامــة وذلــك حســب تقديرهــم الخــاص.
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وبعــد التدريــب هنــاك إمكانيــة الدراســة، وهــذا ليــس متاحــا فقــط لشــهادة 
الدراســة الثانويــة، ولكــن بتدريــب مهنــي مكتمــل وبشــروط معينــة 
)علــى ســبيل المثــال النشــاط المهنــي( فيمكنــك الحصــول علــى دبلــوم 

فنــى.

ماذا ينتظرك في الثانوية الفنية؟

قتقــدم معظــم المــدارس الفنيــة بجانــب التدريــب المهنــي لمــدة عــام واحــد 
مســارا تدريبيــا لمــدة عاميــن. وفــي حالــة التدريــب لمــدة ســنة واحــدة؛ 
ــة وشــهادة  ــوم المــدارس الثانوي ــى دبل ــا يشــترط الحصــول عل ــادة م فع
ــدة  ــب لم ــة التدري ــى حال ــي. وف ــص المعن ــي التخص ــي ف ــب مهن تدري
ــر لــك- بجانــب مــواد الثانويــة الفنيــة- تدريبــا عمليــا  ســنتين ســوف ُيوفَّ
فــي المجــال المعنــي. للقيــام بذلــك يتوجــب عليــك فــي العــادة إبــرام عقــد 

تدريــب لمــدة ســنة واحــدة.

وتوفــر لــك المدرســة المهنيــة المــواد األساســية التــي تعــادل مــواد 
المدرســة الثانويــة. وعلــى أيــة حــال، يمكنــك أن تتوقــع أن مــواد 
دراســية مثــل األلمانيــة واإلنجليزيــة والرياضيــات وكذلــك أيضــا أحــد 
مــواد التخصــص المناســبة )مثــل علــم إدارة االعمــال( هــي ذات صلــة 
باالختبــارات. وحســب التخصــص هنــاك مــواد أخــرى للتعليــم. فعلــى 
ســبيل المثــال، ُيــدرس دائمــا علــم الحقــوق فــي المدرســة المهنيــة. وُيعــد 
ــة  ــرة التدريبي ــة وُتعــد هــذه الفت ــرة تجريبي النصــف األول مــن العــام فت

ــددة.  ــواد مح ــض م ــي بع ــاً ف ــك إذا كان أداؤك ضعيف ــبة ل ــلة بالنس فاش
ــن  ــف األول م ــد النص ــاً بع ــاً بيني ــم امتحان ــدارس تقي ــض الم ــاك بع هن
ــة الحــال  ــوي التخصصــي هــو بطبيع ــم الثان ــن التعلي ــام. والهــدف م الع
ــن الحصــول  ــه م ــب علي ــا يترت ــاب م ــي واكتس ــار النهائ ــاز االختب اجتي

ــي. ــام العال ــي الع ــد الفن ــى المعه ــى مدخــل إل عل

ــة المدرســة الثانويــة بنجــاح، يمكنــك التقديــم فــي أى  وبعــد إتمــام مرحل
ــرف  ــك التع ــة. ويمكن ــا االتحادي ــة ألماني ــي جمهوري ــاٍل ف ــي ع ــد فن معه
ــي  ــي العال ــد الفن ــي المعه ــاك ف ــها هن ــوف تدرس ــي س ــواد الت ــى الم عل
 ،www.bildungsserver.de المعنــى. وتجــد علــى موقــع اإلنترنــت
مجموعــة مــن الروابــط الواضحــة للتوجيــه فــي مجــال العلــوم التطبيقيــة.
وبجانــب الدراســة، هنــاك العديــد مــن الطــالب مــا زالــوا يعملــون لكســب 

المــال. وعلــى هــذا أيضــا فــإن هنــاك قواعــد وحقــوق. 
ســتجد علــى موقــع اإلنترنــت www.jugend.dgb.de كتيــب بــه بعــض 
اإلرشــادات ترشــدك إلــى مــا يجــب عليــك أن تنتبــه إليــه فــي المدرســة 
والعمــل الجانبــي وقانــون المســاعدة فــي التدريــب المهنــي، وهكــذا يمكــن 

طلــب االستشــارة عبــر اإلنترنــت حــول القضايــا العالقــة.
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ــع  ــات تداف ــب أن النقاب ــذا الكتي ــك ه ــد قراءت ــت عن ــك الحظ ــك أن ال ش
عنــك وعــن حقوقــك فــي التدريــب، وقــد ٌذكــرت بعــض األمثلــة بالفعــل، 
ومنهــا الحمايــة القانونيــة فــي حــل نزاعــات العمــل أو المســاعدة فــي حــل 
مشــاكل التدريــب، ولكــن هــذا الكتيــب بمفــرده يعــد برنامجــا، ألن مــن 

يعــرف حقوقــه هــو مــن يمكنــه أن يطالــب بهــا لنفســه ولزمالئــه.

ــوق  ــان أن حق ــي ضم ــور ف ــال تتبل ــات العم ــية لنقاب ــة الرئيس إن المهم
ــك،  ــن أجــل ذل ــع. وم ــى الواق ــق عل ــن ُتطبَّ ــن والعاملي ــة للمتدربي الحماي
تعمــل النقابــات بشــكل وثيــق مــع مجالــس المؤسســات والموظفيــن 
ــن  ــا أن الوعــى بالقواني ــن، كم ــع اتحــادات الشــباب والمتدربي ــك م وكذل
المعمــول بهــا فــي ضــوء المشــاورات األوليــة والحمايــة القانونيــة أمــر 
ــت  ــى شــبكة اإلنترن ــع عل ــاك موق ــال، هن ــى ســبيل المث ــم أيضــاً. عل مه
اســمه: www.doktorazubi.de للمشــورة علــى اإلنترنــت، وعلــى هــذا 
م نصائــح لحــل  الموقــع، ُيجــاب عــن األســئلة المتعلقــة بالتدريــب، وُتقــدَّ

ــكالت. المش
 

والوظيفــة الثانيــة المهمــة لنقابــات العمــال هي إبــرام االتفاقــات الجماعية؛ 
حيــت ُتنظــم فيهــا اتفاقــات بشــأن األجــور والعطــالت وســاعات العمــل أو 
التعييــن بعــد التدريــب. وعــادًة تكــون هــذه التدابيــر أفضــل مــن القانــون، 
ــة- أو كموظــف أو  ــا للقانــون ُيســمح لــك كمتــدرب لمــدة ســنة كامل فوفق
ــال- بالعمــل بشــكل منتظــم يصــل إلــى ثمانيــة  موظفــة علــى ســبيل المث
وأربعيــن ســاعة فــي األســبوع، ولكــن فــي معظــم االتفاقــات الجماعيــة 
يتــم االتفــاق علــى العمــل مــن خمــس وثالثيــن إلــى تســع وثالثيــن ســاعة.
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وال يجــرى العمــل باالتفــاق الجماعــي إال إذا عقــده صاحــب العمــل 
ــاك  ــا أن هن ــبة. وبم ــة المناس ــي النقاب ــون عضــواَ ف ــا تك ــي وعندم المعن
العديــد مــن العقــود الجماعيــة، فينبغــي أن تستفســر لــدى النقابــة الخاصــة 
بــك )التواصــل صفحــة 98( عمــا إذا كان ينطبــق عليــك اتفــاق جماعــي، 
ومــاذا يشــمل. وعندمــا تســتفيد مــن وجــود عقــد جماعــي؛ فربمــا عليــك 
ــة؛  ــا زاد عــدد أعضــاء النقاب ــه كلم ــة، ألن ــح عضــو نقاب أيضــاً أن تصب
ــي  ــد الجماع ــات العق ــن مناقش ــروج م ــن الخ ــت م ن ــوى وتمكَّ ــت أق كان

ــات. ــن والموظف ــن والموظفي ــح المتدربي ــر أفضــل لصال بتدابي
ومنــذ بدايــة عصــر التصنيــع، اجتمــع العاملــون والموظفــون والمتدربون 
فــي نقابــات للدفــاع معــاً عــن مصالحهــم مــن أجــل ظــروف عمــل 

ومعيشــة أفضــل.

والطلبــة  للمتدربيــن  للجميــع:  الحــال  بطبيعــة  مفتوحــة  والنقابــات 
والعامليــن والعامــالت والموظفيــن والموظفــات والعاطليــن عــن العمــل. 
ــح،  ــم المصال ــا لدع ــل مع ــن والعم ــو التضام ــات ه ــدأ للنقاب ــم مب إن أه
ــام  ــة والقي ــي النقاب ــر ف ــاء ُكث ــاك أعض ــون هن ــم أن يك ــن المه ــك م لذل

ــال. ــدور فع ب

ولكــى يمكــن تحقيــق هــذه المهــام وتوفيــر شــخص مســؤول بالقــرب منــك 
يتميــز بالكفــاءة ، يكــون للنقابــات نقــاط اتصــال محليــة. وفــى الصفحــة 

رقــم 98 ســتجد لمحــة عامــة عــن نقــاط االتصــال القريبــة منــك.

أى النقابات مالئمة لي؟

فــي اتحــاد النقابــات العماليــة األلمانيــة )DGB( انضمــت ثمانــي نقابــات 
ــاك  ــام، هن ــكل ع ــتركة. وبش ــا المش ــح أعضائه ــاع عــن مصال ــاً للدف مع
أكثــر مــن 6.1 مليــون شــخص هــم أعضــاء النقابــة. ويمكنــك التواصــل 
مــع شــباب اتحــاد نقابــات العمــال األلمانيــة عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن 
خــالل الصفحــة التاليــة: www.jugend.dgb.de ولتعــرف النقابــة التــي 
ينبغــي أن تكــون عضــوا فيــه، عليــك التوجــه إلــى القطــاع الــذى تعمــل 
ــة  ــة نقاب ــكل مؤسس ــط ل ــاك فق ــتقبال. فهن ــه مس ــل في ــوف تعم ــه أو س في
مختصــة، ولكــى تعــرف أيهــا هــي المالئمــة لــك، فهنــاك ثمانــي نقابــات 

وقطاعاتهــا المختصــة.

:)IG BAU( نقابة البناء والزراعة والبيئة
للموظفيــن و المتدربيــن فــي مجــاالت صناعــة البنــاء والتشــييد وصناعــة 
ــات،  ــة والغاب ــر الطبيعي ــة المناظ ــتنة وهندس ــة والبس ــكان والزراع اإلس
والحدائــق، وإدارة المرافــق، وعمــال النظافــة، وبنائــي األســقف وبنائــي 
ــن ومهندســي األفــران  الســقالة، والفــن الحجــري والرســامين والزجاجي

www.igbau.de .ــاء وصناعــة مــواد البن

:)IG BCE( نقابة التعدين والكيمياء والطاقة
للعامليــن والمتدربيــن فــي جميــع مجــاالت التعديــن، والمعالجــة والتخلص 
الكهربــاء،  وصناعــة  والمطــاط،  الــورق  وصناعــة  المعــادن،  مــن 
والســيراميك  والجلــود  البالســتيك  وصناعــة  الكيميائيــة  والصناعــة 

والزجــاج والنفــط والغــاز.
www.igbce-jugend.de

http://www.jugend.dgb.de
http://www.igbau.de
http://www.igbce-jugend.de
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 :)GEW( نقابة التربية والتعليم
ــدارس  ــى الم ــم ف ــة والتعلي ــن التربي ــي مه ــون ف ــن يعمل ــن الذي للموظفي
ــة  ــز الرعاي ــي مراك ــدارس وف ــواع الم ــع أن ــة وجمي الخاصــة والحكومي
ــز  ــة والمراك ــد العلمي ــات والمعاه ــباب والجامع ــز الش ــة ومراك النهاري
البحثيــة، وفــي كليــات المجتمــع وغيرهــا مــن مؤسســات أخــرى، وفــي 
المــدارس والجامعــات األلمانيــة فــي الخــارج، وفــي معاهــد غوتــه، 
وحتــى الطــالب مــن جميــع التخصصــات يمكنهــم االنضمــام إلــى نقابــة 

ــم. ــة والتعلي التربي
 www.gew.de

: )IGM( نقابة الخاصة بالصناعات المعدنية
للموظفيــن والمتدربيــن مــن المجــاالت التعدينيــة )صناعــة التعديــن 
الكهربائيــة،  والصناعــات  والســيارات،  اليدويــة(  التعديــن  وأعمــال 
والمالبــس،  والنســيج  الغــزل  وأيضــا صناعــة  والصلــب،  والحديــد 
تكنولوجيــا  شــركات  وكذلــك  والبالســتيك  الخشــبية  والصناعــات 

واالتصــاالت. المعلومــات 
 www.jugend.igmetall.de

:)NGG( نقابة االغذية
للموظفيــن والمتدربيــن مــن مجــال الفنــادق والضيافــة )مؤسســات اإليواء 
والمطاعــم والخدمــات الغذائيــة( وصناعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات 
والمشــروبات  واللحــوم واألســماك  الخبــز  ذلــك مجــاالت  فــي  بمــا 
ــغ.  ــات والتب ــان والفواكــه والخضــروات والنشــا والســكر والحلوي واأللب

www.junge-ngg.net

:)GDP( اتحاد الشرطة
ــرطة  ــاز الش ــي جه ــن ف ــن والعاملي ــحات والمتدربي ــحين والمرش للمرش

ــة. ــات ذات الصل ــي اإلدارات والمؤسس ــل ف ــن يعم وكل م
www.gdp.de/JungeGruppe

 :)GdED, GDBA( نقابة السكك الحديدية والنقل األلمانية
الحديديــة  الســكك  النقــل:  مجــاالت  كل  فــي  والمتدربيــن  للموظفيــن 
ــة  ــة )هيئ ــكك الحديدي ــات الس ــة( و هيئ ــركات التابع ــع الش ــة )م األلماني
الســكك الحديديــة االتحاديــة وممتلــكات الســكك الحديديــة االتحاديــة 
وعيــادات الســكك الحديديــة االتحاديــة( والســكك الحديديــة المملوكــة 
البريــة  والمؤسســات  للعّبــارات  المالكــة  والشــركات  الدولــة  لغيــر 
ــات بالقطــارات.  ــي الخدم ــك مقدم ــة وكذل ــة والقطــارات المعلق والبحري

 www.evg-jugend.de/

:)ver.di( نقابة الخدمات المتحدة
ــع  ــن جمي ــن م ــن والمتدربي ــاً للموظفي ــي 13 تخصص ــة ف ــدم الرعاي تق
واإلمــداد  الماليــة،  والخدمــات  والخاصــة  العامــة  الخدمــة  مجــاالت 
والتخلــص منهــا، والصحــة )االجتماعيــة الخدمــات والرعايــة االجتماعية 
والكنائــس( والضمــان االجتماعــي، والتعليــم )العلــوم واألبحــاث، وهــذا 
يشــمل الطــالب فــي جميــع التخصصــات( فــي الهيئــات الفيدراليــة 
وحكومــات الواليــات والبلديــات ووســائل اإلعــالم )الفــن والثقافــة، 
الصناعــي،  واإلنتــاج  الصناعيــة  والخدمــات  والــورق(،  الطباعــة 
واالتصــاالت الســلكية والالســلكية )تكنولوجيــا المعلومــات ومعالجــة 
البيانــات( والخدمــات البريديــة )تحويــل الشــحن والخدمــات اللوجســتية( 

والنقــل والتجــارة والخدمــات الخاصــة. 
www.verdi-jugend.de

هــل عرفــت اآلن إلــى أى نقابــة تنتمــى؟ إن كانــت اإلجابــة "ال" فاستفســر عــن ذلــك 

ــل  ــاذا تفع ــب »م ــل الكتي ــب أو تحمي ــك طل ــات يمكن ــن المعلوم ــد م ــتعلم. لمزي واس

النقابــات» مــن موقــع اإلنترنــت التالــي: 
www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.

php?artikelnr=DGB41531

http://www.gew.de
http://www.jugend.igmetall.de
http://www.junge-ngg.net
http://www.gdp.de/JungeGruppe
http://www.evg-jugend.de
http://www.verdi-jugend.de
http://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?artikelnr=DGB41531
http://www.dgb-bestellservice.de/besys_dgb/auswahl.php?artikelnr=DGB41531
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ماذا يفعل اتحاد نقابات العمال، وماذا يريد؟

كل اتحــاد نقابــة لديــه منظمة شــباب إضافيــة للمتدربين والتالميــذ والطلبة 
والعامليــن الشــباب. إجمــاالً، فــإن اتحــاد نقابــات ألمانيــا االتحاديــة لديــه 
ــط  ــس فق ــا، لي ــا ممتعــة مع ــون شــاب يقضــون أوقات ــي نصــف ملي حوال
ألنهــم يحتفلــون بالحفــالت بطريقــة أفضــل بــل ألنهــم يناقشــون المطالــب 
معــاً ويضعــون لهــا اإلجــراءات ويســاهمون فــي مناقشــات »الكبــار». 
ولكــى يمكــن تمثيــل مصالــح داخــل النقابــة وخارجهــا؛ نجتمــع بطريقــة 
منتظمــة أو نرســم الالفتــات ونكتــب المنشــورات ونثقــف أنفســنا بالحلقات 

أو نذهــب معــاً للعــروض. 

فنحن كنقابة شباب نطالب بالتالى:
التعليــم أو التدريــب للجميــع: فجميــع الشــباب الذيــن يحتاجــون إلــى   ◄
مــكان للتدريــب المهنــى المؤسســى ينبغــى أن يحصلــوا عليــه، ويجــب 
أن يكــون هنــاك حلــول قانونيــة للتدريــب تبعــاً للمؤسســات أو التعليــم 

الذاتــى أو المشــاركة فــى تكاليــف التدريــب مــن مؤسســات أخــرى.
ــى  ــد األدن ــا الح ــى ألماني ــق ف ــام 2015؛ ُيطبَّ ــر لع ــهر يناي ــذ ش من  ◄
لألســف  ولكــن  الســاعة،  فــي  يــورو   8,50 البالــغ  لألجــور 
ــدة. ــا بش ــى نقاومه ــتثناءات الت ــض االس ــى بع ــون عل ــوي القان  يحت

ومــع ذلــك فقــد حققنــا تقدمــا، وهــذا نجــاح فــي حــد ذاتــه وهــذا يــدل 
ــاره. ــى بثم ــد أت ــباب ق ــات الش ــاد نقاب ــنوات نضــال اتح ــى أن س  عل

ــل:  ــل العم ــباب أن نواص ــات الش ــاد نقاب ــبة التح ــى بالنس ــذا يعن وه
بعيــدا عــن االســتثناءات وتحقيــق زيــادة ســريعة للحــد األدنــى 
لألجــور علــى األقــل 12,40 يــورو. ونحــن نطالــب للمتدربيــن ببــدل 

ــب أن  ــة يج ــدرب ومتدرب ــكل مت ــة، ف ــه الكفاي ــا في ــال بم ــب ع تدري
يعتنــى بنفســه ويمكــن أن يكــون لــه الحــق فــى المشــاركة االجتماعيــة 

ــة. والثقافي
رفــع األيــدى عــن قانــون توظيــف الشــباب ، نحــن نعــارض الخطــط   ◄
ــة  ــون حماي ــاف قان ــى إضع ــدف إل ــي ته ــة الت ــة والسياس االقتصادي
ــره. ــون ويجــب تطوي ــى هــذا القان ــاء العمــل، يجــب أن يبق الشــباب أثن
ــات  ــن والمتدرب ــتغالل المتدربي ــب: اس ــة للتدري ــرة القديم ــاء الفك إنه  ◄
ــة متحمســة ورخيصــة يجــب إنهــاءه ويجــب أن ُينظــر  ــوى عامل كق
لعالقــة التدريــب علــى انهــا عالقــة تعليميــة واضحــة ومحــدودة المــدة 

وأن تكــون بأجــِر مجــِز.
التمييــز  ضــد  والمجتمــع  المؤسســات  فــى  والتضامــن  التعــاون   ◄
ــا. ــكان لدين ــم م ــس له ــة لي ــة المتطرف ــة واليميني ــتعباد، فالعنصري واالس

التعيين لمدة اثني عشر شهراً بعد التدريب والمهنة الُمكتسبة.  ◄
جودة تدريب جيدة.  ◄

االلتــزام باللوائــح القانونيــة وتحســينها والمراقبــة المســتدامة لجــودة   ◄
التدريــب.
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نحن كاتحاد نقابات الشباب نقدم لك اآلتى:

ــا  ــة، وفيه ــباب اإلقليمي ــان الش ــى: لج ــاط ف ــاركة بنش ــة المش إمكاني  ◄
يلتقــى أعضــاء اتحــاد الشــباب ويناقشــون المتطلبــات ويجهــزون 

للفعاليــات.
ــي  ــة الت ــروض التقيفي ــن الع ــتفادة م ــك االس ــو يمكن ــف: كعض التثقي  ◄
يقدمهــا اتحــاد نقابــة الشــباب. حيــث يشــمل العــرض نــدوة خطابيــة 
ورحلــة تثقيفيــة سياســية إلــى مدينــة بروكســل ثــم فــى نهايــة المطــاف 

ــات.  ــى اإلمتحان ــدوة لمواجهــة الضغــط ف ن
النصيحــة: إذا كان لديــك مشــكلة فــى التدريــب أو تحتــاج إلــى   ◄
مســاعدة تتعلــق بمعونــة األطفــال، الــخ.، فســوف يســاعدك النقابيــون 

والنقابيــات المتخصصــون.

كلمــا كان الشــباب منظميــن ومتشــاركين نقابيــاً أصبــح مــن الممكــن 
تمثيــل مطالبنــا بطريقــة أفضــل. لديــك اهتمــام وتريــد أن تصبــح فعــاالً؟ 
فقــط توجــه بــكل بســاطة إلــى اتحــاد الشــباب والمتدربيــن فــى مؤسســتك، 
وإذا لــم يكــن هنــاك اتحــاد، فمجلــس المؤسســة ســيواصل مســاعدتك، أو 
ــتماع  ــع لالس ــك. نحــن نتطل ــة الخاصــة ب ــم باالتصــال مباشــرة بالنقاب ق

إليــك.

مشاكل مع النازيين فى المدرسة المهنية أو العمل؟

شــعارات  )أحــد  محــررة«  قوميــة  »غرفــة  بعنــوان   DVDقــرص
علــى  الرقمــي  الفيديــو  قــرص  محتــوى  ُيعــرض  النازيــة(. ســوف 

مســتويين.

المســتوى األول هــو الغرفــة التــى يمكــن أن تمثــل للوهلــة األولــى 
غرفــة شــاب عاديــة فــى أى مــكان فــى ألمانيــا، ولكــن مــع النظــرة 
الثانيــة المتأنيــة تظهــر علــى الطاولــة، وعلــى لوحــة اإلعالنــات، وعلــى 
خزانــة المالبــس، علــى الهدايــا أو رف الكتــب معلومــات أساســية عــن 
المنظمــات اليمينيــة واألحــزاب والجماعــات وهياكلهــا ومظهرهــا ونمــط 

ــا. ــيقى الخاصــة به ــا والموس ــا ورموزه حياته
ــذى  ــى ال ــى المســتوى الثان ــي إل ــاب( تأت ــة )معلومــات الكت وعــن الخزان
يغطــى مجــاالت الدراســة والعمــل والمدرســة المهنيــة والمنظمة الشــبابية 
والمعرفــة والنشــاط. والمســتهدف هنــا هــو البحــث عــن المعلومــات 
القانونيــة وخلــق إمكانيــات للعمــل. وينبغــى أن ُتَعــد لمواقــع معينــة 
يقيــم فيهــا الطلبــة والمتدربيــن، وتوفــر معلومــات مفصلــة واســتراتيجية 

للعمــل.
قــرص الفيديــو الرقمــي"DVD " هــو تنســيق وســائط متعــددة، ويوفــر 
العديــد مــن النصــوص أو الموســيقى والصــور والمــواد الفلميــة، وينبغــى 

أن يدعمكــم فــى عملكــم النشــط الفعــال. 
احرصــوا علــى اســتخدامه فــى مؤتمــرات اتحــاد الفصــول أو مؤتمــرات 
اليميــن  ضــد  االســتراتيجى  للتخطيــط  أو  والمدرســات  المدرســين 

ــك. ــى منطقت ــرف ف المتط
 www.dgb-bestellservice.de

http://www.dgb-bestellservice.de
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اإلنذار إلى لغة الشهادات
اإلنــذار: هــو بيــان مكتــوب مــن جهــة صاحــب العمــل ينتهــك بــه عقــد 
عمــل العامــل، ولــه فــي هــذه الحالــة أن يهــدد بنتائــج قانونيــة، وعــادة 
يتــم إنهــاء الخدمــة. وفــي أغلــب األحيــان يكــون فعــال بشــرط ســلوكى 
ــذار  ــد اإلن ــم 24(، وعن ــاء الخدمــة )انظــر الصفحــة رق أساســى إلنه
ينبغــى عليــك أن تتوجــه إلــى نقابتــك أو مجلــس المؤسســة أو مجلــس 
الموظفيــن أو إلــى رابطــة الشــباب والمتدربيــن لنقــاش االحتمــال عــن 

مــدى وكيفيــة الوقــوف ضــد ذلــك.

ــارات  ــالكك لمه ــت امت ــك أن تثب ــب علي ــى: يج ــان النهائ ــي االمتح ف
ومعــارف مهنيــة الزمــة لعملــك، وحســب النظــام تكــون شــهادة 
ــول  ــروط القب ــى ش ــت ه ــص المؤق ــر( والفح ــة )دفت ــب الكتابي التدري

)انظــر الصفحــة رقــم 24(.

ــى أســاس األداء.  ــو العمــل عل ــة ه ــل بالقطع ــة: العم العمــل بالقطع
ــت محــدد.  ــي وق ــا ف ــاج يجــب تحقيقه ــة مــن اإلنت ــة معين ــاك كمي وهن
ــة خاصــة  ونظــراً ألن العمــل بالقطعــة مرتبــط عــادة بمخاطــر صحي
فهــو يحظــر علــى جماعــات معينــة مثــل النســاء الحوامــل والشــباب 
تحــت ســن الثامنــة عشــر )طبقــاً للمــادة 23 مــن قانــون حمايــة 
ــة  ــل بالقطع ــر العم ــى وتوفي ــب المهن ــل(. والتدري ــاء العم الشــباب أثن

ــتثناءاً. ــل اس يظ

ــل  ــد العم ــر عن ــو أج ــاز ه ــد اإلنج ــع بع ــة: الدف ــل بالقطع ــر العم أج
فــي  الحــق  التوظيــف  مجلــس  أو  المؤسســة  ولمجلــس  بالقطعــة. 
مشــاركة القــرارات بشــأن دفــع األجــر بالقطعــة، ومــن يحصــل علــى 

األجــر بالقطعــة وتحــت أى ظــروف.
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ل الناس مقابل أجر. صاحب أو صاحبة العمل: هو كل من ُيَشغِّ

ــح  ــل مصال منظمــات أصحــاب العمــل: يؤسســها أصحــاب العمــل، وتمث
ــب  ــة. بجان ــود جماعي ــرام عق ــال، إب ــى ســبيل المث أصحــاب العمــل، عل
ذلــك تحــاول منظمــات أصحــاب العمــل التأثيــر علــى العالقــات العامــة 
والمؤسســات والمعاهــد والتأثيــر علــى عامــة النــاس لصالحهــا – وفــي 

كثيــر مــن األحيــان تكافــح ضــد اتحــادات النقابــات.

العمــال والعامــالت: األشــخاص الذيــن يذهبــون للعمــل لتأميــن معايشــهم. 
وكمــا ُيقــال قانونيــاً؛ إنهــم يقومــون بإجــراءات تعتمــد علــى العمــل 
اإلتكالــى. وعلــى الرغــم مــن أن المتدربيــن يتعلمــون مهنــة مــا، فهنــاك 

ــة. ــارا لهــم كموظــف أو موظف ــة عــادة اختب ــة القانوني مــن الناحي

محكمــة العمــل: هــى المحكمــة المختصــة بالفصــل فــي جميــع المنازعات 
المتعلقــة بعالقــات العمــل والتدريــب المهنــى ، كمــا هــو الحــال مــع ســائر 
المحاكــم بدرجاتهــا المختلفــة: محكمــة العمــل )الدرجــة األولــى( ومحكمــة 
ــة  ــة )الدرج ــل االتحادي ــة العم ــة( ومحكم ــة الثاني ــا )الدرج ــل العلي العم

الثالثــة(.

مالبــس العمــال: ينبغــى عــدم توفيرهــا للمتدربيــن فــي الحــاالت العاديــة، 
قــد يتــم االتفــاق علــى شــيء آخــر علــى ســبيل المثــال فــي بعــض اتفاقــات 
الشــركات. ومــع ذلــك يجــب توفيــر مالبــس الوقايــة وحدهــا مــن 

ــم 43(. ــة رق ــر الصفح ــة )انظ ــات التعليمي ــركات أو المؤسس الش

إعانــة البطالــة مــن الفئــة األولــى: يمكــن أن ُتطبــق علــى أولئــك الذيــن 
قــد دفعــوا اثنــي عشــر شــهراً فــي تأمينــات العاطليــن فــي األربــع 
ــن. ومــدة  ــل الدخــول فــي شــريحة العاطلي ــرة قب وعشــرين شــهراً األخي
االســتفادة مــن هــذه اإلعانــة تتعلــق بالســن ومــدة التأمينــات الســابقة 
ــي  ــب الصاف ــن المرت ــى %60 م ــة حوال ــة اإلعان ــغ قيم ــا، وتبل وغيره
الســابق وحوالــى %67 فــي حالــة وجــود أطفــال )انظــر الصفحــة رقــم 

.)48

ــع«،  ــز الراب ــة: وتســمى أيضــا »هارت ــة الثاني ــة مــن الفئ ــة البطال إعان
ــة  ــى العمــل. وفــي حال هــى التأميــن األساســى للمســتحقين القادريــن عل
ــل  ــات مث ــد بعقوب ــاك تهدي ــون هن ــوالً؛ يك ــالً معق ــا ُيســمى عم ــض م رف
ــة  ــاك شــروط صارم ــة. وهن ــة الثاني ــن الفئ ــة م ــة البطال ــن إعان الحــد م
ــة  ــاد نقاب ــد اتح ــرين. وينتق ــة والعش ــن الخامس ــت س ــباب تح ــة للش للغاي
ــول بفــرص  ــزم بالقب ــذي ُيل ــة ال ــة الثاني ــة مــن الفئ ــة البطال الشــباب إعان
العمــل ذات األجــر الــذي يقــل عــن األجــور المتعــارف عليهــا فــي العقــود 

ــرد.  ــل عــن المؤهــالت الشــخصية للف ــة أو يق الجماعي

ــى االلتزامــات العامــة  ــوى عل قانــون الســالمة والصحــة المهنيــة: يحت
ــن.  ــة المهنيتي ــل الســالمة والصح ــن أج ــن م ــل والعاملي ــاب العم ألصح
)انظــر الصفحــة رقــم 43(. ينبغــى تصمييــم مالبــس واقيــة لمنــع وقــوع 
والخــوذات  الصلبــة  المقدمــة  ذات  فاألحذيــة  واألخطــار،  الحــوادث 
ــى  ــة الت ــس الواقي ــن المالب ــل ضم ــازات تدخ ــة والقف ــارات الواقي والنظ
ــب )انظــر الصفحــة  ــة التدري ــل أو جه ــا صاحــب العم يجــب أن يوفره

ــم 43(. رق
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ــم شــكل مــكان العمــل وحجــرة العمــل  مرســوم الئحــة نظــام العمــل: ُينظِّ
والطــرق ...الــخ ، فالمعاييــر األساســية هــى التهويــة واإلضــاءة ودرجــة 
الحــرارة والضوضــاء وحجــم الغرفــة– وُتمثــل هــذه المعاييــر الحــد 

ــة العمــال )انظــر الصفحــة رقــم 43(. األدنــى لحماي

كل اإلجــراءات فــي المؤسســة تتبــع قواعــد الصحــة والســالمة المهنيــة 
التــى تخــدم حفــظ وتأميــن صحــة العامليــن، وعلــى ســبيل المثــال؛ هنــاك 
بعــض التدابيــر الهيكليــة والمالبــس الواقيــة )انظــر الصفحــة رقــم 43(.

حمايــة حقــوق العمــال والحقــوق االجتماعيــة: فــي كثيــر مــن األحيــان؛ 
يجــب أن يتــم الحصــول علــى هــذا الحــق، ففــي النزاعــات أمــام محكمــة 
العــدل والمحكمــة االجتماعيــة، يعطــي ســكرتير النقابــة القانونــى أو 
ســكرتيرة النقابــة القانونيــة دعمــاً قويــاً. ولكــى تتمتــع بهــذه الحمايــة البــد 
أن تكــون عضــواً فــي إحــدى نقابــات اتحــاد العمــال االتحاديــة. )انظــر 
ــة  ــم 53( انظــر هــذا الموضــوع أيضــاً تحــت قســم الحماي الصفحــة رق

القانونيــة.

ــرات  ــه دون فت ــى نهايت ــل حت ــة العم ــن بداي ــت م ــو الوق ــل ه ــت العم وق
راحــة. وهنــاك أحــكام قانونيــة لوقــت عمــل الموظفيــن القصــوى، 
وبالنســبة للشــباب تحــت ســن الثامنــة عشــر؛ فــإن ســاعات العمــل 
القصــوى لهــم أقــل مــن ذلــك )انظــر الصفحــة رقــم 15(. وبعــد ســاعات 
العمــل القانونيــة يمكــن العمــل لمــدة تصــل إلــى عشــر ســاعات فــي اليــوم 
ــي المتوســط ال ُيســمح  ــام االســبوع، وف ــى أي ع عل ــوزَّ كحــٍد أقصــى، وُت
ــة وأربعيــن ســاعة فــي االســبوع. وال  ــد وقــت العمــل عــن ثماني أن يزي
ــوم،  ــي الي ــاِن ســاعات ف ــر مــن ثم ــوا أكث ُيســمح للشــباب عــادة أن يعمل

وال أكثــر مــن أربعيــن ســاعة فــي األســبوع طبقــاً لقانــون حمايــة شــباب 
العامليــن. ومــع ذلــك ففــي كثيــر مــن األحيــان تتضمــن العقــود الجماعيــة 
أحكامــاً أفضــل- فيمــا يخــص موضــوع أوقــات العمــل- مــن الحــد األدنــى 

ــررة.  ــة المق ــر القانوني للمعايي

ــل  ــة بشــهادة عم ــات المطالب ــن والموظف شــهادة العمــل: ُيمكــن للموظفي
بعــد إنهــاء العمــل عنــد أحــد أصحــاب العمــل، وفــي ظــل ظــروف معينــة 
ــاء عملهــم، وُتســمى هــذه »شــهادة  ــة بشــهادة العمــل أثن يمكنهــم المطالب
نصفيــة أو بينيــة«،  وتحتــوى الشــهادة العاديــة البســيطة فقــط علــى 
بيانــات عــن الشــخص ومجــاالت عملــه ومــدة العمــل. إضافــة إلــى ذلــك؛ 
ــم األداء والســلوك )انظــر الصفحــة رقم 46(. فــإن »شــهادة الكفــاءة» ُتقيِّ

عقــد اإللغــاء: ُيســمى أيضــاً »عقــد الفســخ«، وهــو عقــد بينــك وبيــن جهة 
التدريــب تتفقــان فيــه علــى إنهــاء )فســخ( التدريــب قبــل موعــده. ونظــراً 
ألن المتدربيــن ال يمكنهــم إنهــاء عالقــة العقــد إال لســبب وجيــه؛ ُيعــرض 
عليهــم فــي كثيــٍر مــن األحيــان إلغــاء العقــود إذا أراد المتــدرب التخلــص 
مــن العقــد. ولكــن الخطــر عنــد التوقيــع علــى إنهــاء العقــد ال يكمــن فقــط 
فــي إنهــاء تدريبــك بــل أيضــا فــي أنــك لــن تحصــل علــى إعانــة البطالــة 
ــف تفــرض  ــة التوظي ــل، ألن وكال ــى األق ــي عشــر أســبوعاً عل لمــدة اثن

فتــرة توقــف بســبب إنهــاء عالقــة عقــد التدريــب طواعيــة.

التدريــب،  ُيبــِرم معــك عقــد  الــذي  جهــة التدريــب: هــو الشــخص 
ــذى  ــل ال ــب العم ــو صاح ــون ه ــة؛ يك ــي المؤسس ــن ف ــبة للعاملي وبالنس
يحــدد لــك التدريــب المهنــي، ويمكنــه إرســال موظفيــن آخريــن ومدربيــن 

ومدربــات.
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القائــم أو القائمــة علــى التدريــب: هــو الشــخص المســؤول عــن تدريبــك 
المهنــى فــي الشــركة، ويقــوم بمهمــة نقــل كل المعــارف والمهــارات إليــك 
بنفســه، حيــث يمكنهــم الرجــوع أيضــا إلــى عمــال متخصصيــن آخريــن 
ــات ذوو مؤهــالت  ــن أو المدرب ــون المدربي ــرة. ويجــب أن يك ــر خب أكث

مهنيــة وشــخصية مناســبة. 

أنشــطة التدريــب الخارجيــة: هــى األنشــطة التــى ال تحتويهــا خطــة 
التدريــب وليســت ضروريــة فــي الممارســة المهنيــة، ولكــن الهــدف 
منهــا تعلُّــم محتويــات أخــرى فــي المجــال. وأنشــطة التدريــب الخارجيــة 
محظــورة، لذلــك ينبغــى تجنــب أن يتعــرض المتدربيــن لســوء المعاملــة 

ــم 9(. ــة رخيصــة. )انظــر الصفحــة رق كعمال

وســائل التعليــم: هــى أدوات ومــواد خاصــة مطلوبــة فــي عمليــة التعليــم 
ــك  ــدم ل ــب أن ُتق ــة. ويج ــة والنهائي ــات البيني ــاز االمتحان ــى واجتي المهن
وســائل التعليــم مجانــاً )انظــر الصفحــة رقــم 14(. وال ينطبــق هــذا علــى 

الوســائل المطلوبــة فــي مــدارس التعليــم المهنــى.

ــادى  ــر اإلرش ــوء. والدفت ــجيل الممل ــر التس ــى دفت ــب: ه ــهادة التدري ش
ــى،  ــول دخــول االمتحــان النهائ ــه هــو شــرط الســماح أو قب ــع علي الموق

ــم 24(. ــة رق ــل )انظــر الصفح ــاء العم ــؤه أثن ــم مل ــن أن يت ويمك

لوائــح التدريــب: لوائــح خاصــة بالمهــن التدريبيــة المعتــرف بهــا، 
وُتصــاغ بالتعــاون بيــن الــوزارات والنقابــات وأربــاب العمــل. ويجــب أن 
تحتــوى الئحــة التدريــب- علــى األقــل- علــى تعييــن مهــن التدريــب ومــدة 

التدريــب والوصــف الوظيفــي ودليــل الهيكليــن العملــى والوقتــى )خطــة 
التدريــب( وكذلــك متطلبــات االمتحانــات )انظــر الصفحــة رقــم 7(.

الخطــة التدريبيــة المؤسســية: هــى تحســين خطــة التدريــب، وهــى توفــر 
ــه إليــك عــن المحتــوى التدريبــى  ــم توصيل معلومــات عمــا ينبغــى أن يت
وفــي أى قســم فــي المؤسســة الخاصــة بــك )انظــر الصفحــة رقــم 8(. 

ــات والموضوعــات–  ــب– المقســمة حســب األوق ــن خطــة التدري تتضم
فــي  الضروريــة  والمعرفــة  والمهــارات  المهنيــة  الكفــاءات  جميــع 
الممارســة المهنيــة واجتيــاز االمتحانــات )انظــر الصفحــة رقــم 7(. 
س محتوى  وعــادًة، تحتــوي علــى مخطــط زمنــى واقعــى. ويجــب أن ُيــدرَّ

ــى. ــب المهن ــي إطــار التدري ــب ف ــي خطــة التدري ــرر ف ــب المق التدري

يجــب أن يكــون بــدل التدريــب المهنــى مناســباً، وذلــك طبقــاً للمــادة 17 
ــات  ــإن التعويض ــدأ؛ ف ــث المب ــن حي ــى. وم ــب المهن ــون التدري ــن قان م
تعتمــد علــى العمــل ومهنــة التدريــب وســنة التدريــب وشــكل التدريــب. 
تجــد لمحــة عامــة عــن مهــن التدريــب الفرديــة وتعويضاتهــا علــى 
فــي  وكذلــك   www.jugend.dgb.de اإلنترنــت  علــى  صفحتنــا 
مجلــة »مونتــاج». إذا كان التعويــض الخــاص بــك أقــل مــن المتوســط؛ 
ــم.  ــة منه ــب النصيح ــك وطل ــة الخاصــة ب ــع النقاب ــى التواصــل م فينبغ
ــك  ــى، ل ــب المهن ــون التدري ــن قان ــى م ــرة األول ــادة 17، الفق ــاً للم طبق
الحــق فــي الحصــول علــى تعويــض مناســب. بالنســبة لبــدل المتدربيــن؛ 
تجــد أيضــاً قانــون الحــد األدنــى لألجــور )المــادة 23، الفقــرة الثالثــة مــن 
قانــون الحــد األدنــى لألجــور(. وطبقــاً ألحــكام القضــاء، فــإن التعويــض 
ُيعــد كافيــاً إذا ســاعد المتــدرب أو المتدربــة ووالديــه أو والديهــا فــي ســد 
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ــى مــن األجــور.  ــل الوقــت نفســه الحــد األدن تكاليــف المعيشــة، وال يمث
وفــي أحــكام القضــاء؛ ال يكــون البــدل مناســباً- علــى أى حــال- إذا كان 
ــم  ــل- ت ــة أو العم ــي المنطق ــاوض ف ــق التف ــن طري ــوع- ع ــغ المدف المبل
ــد  ــاق جماعــى؛ فق ــاك اتف ــن هن ــم يك ــن %20، وإذا ل ــر م تجــاوزه بأكث
تلجــأ إلــى توصيــات الدوائــر والنقابــات. إن االتفاقــات الجماعيــة الحاليــة 
ــب.  ــة التدري ــي بداي ــا ف ــول به ــاً المعم ــى تقريب ــات ليســت ه أو التوصي
ــة  ــمح محكم ــام، ال تس ــاع الع ــن القط ــة م ــب الُممول ــن التدري ــي أماك فف
العــدل االتحاديــة- لألســف- باالنخفــاض أقــل مــن حــدود الـــ%80، هــذا 
ــن القطــاع  ــول م ــب مم ــكان تدري ــاك م ــون هن ــى أن يك ــه ينبغ ــى أن يعن
ــر  ــل بكثي ــب أق ــدل التدري ــون ب ــمح أن يك ــات، وال ُيس ــام أو بالتبرع الع
مقارنــة بالمتدربيــن اآلخريــن. باإلضافــة إلــى ذلــك؛ يجــب أن يزيــد 
بــدل التدريــب بالتدريــب المتقــدم علــى األقــل ســنوياً. وُيحســب بالشــهور 
ــع فــي موعــد ال  ــم الدف ــي(، ويت ــب المهن ــون التدري )المــادة 18 مــن قان

يتجــاوز يــوم العمــل األخيــر مــن الشــهر الــذى ســيتم الدفــع فيــه.

ل المحتويــات األساســية قبــل التدريــب  وفــي عقــد التدريــب المهنــى ُتســجَّ
ــات  ــي محتوي ــب المهن ــد التدري ــي عق ــب أن يغط ــاً، ويج ــى كتابي المهن
ــد  ــى عق ــت عل ــع أن ــب أن توقِّ ــم 5(. ويج ــة رق ــر الصفح ــددة )انظ مح
ــإذا كنــت قاصــراً، فوالديــك ومدربــك أو مدربتــك.  التدريــب المهنــي؛ ف

ــد. ــى نســخة مــن العق ويجــب أن تحصــل عل

ــون  ــب أن يك ــب، ويج ــة التدري ــد نهاي ــك بع ــب ل ــهادة تدري ــَدر ش ُتص
هنــاك حــد أدنــى مــن المعلومــات عــن طبيعــة ومقصــد ومــدة التدريــب 
ــى معلومــات عــن المهــارات  ــك عل ــم الحصــول من ــك يت ــواردة، وكذل ال
المهنيــة والمعــارف واإلمكانيــات المكتســبة. وإذا طلبــت شــهادة مؤهــل، 

ــك  ــم مدرب ــم يق ــك شــهادة، وإذا ل ــن أن يصــدروا ل ــى المدربي فيجــب عل
بالتدريــب بنفســه؛ فينبغــي علــى المــدرب أو المدربــة التوقيــع علــى 
الشــهادة، وينطبــق ذلــك بالمناســبة علــى شــهادات التدريــب مثلهــا تمامــا 

ــل شــهادة المؤهــل.  مث

ــارف  ــارات والمع ــة والمه ــاءة المهني ــب هــو اكتســاب الكف هــدف التدري
الالزمــة لمزاولــة المهنــة، وهــذا ينبغــي أن يتناســب مــع خطــة التدريــب 

فــي فتــرة تدريــب معينــة.

ــب مــع  ــد التدري ــب بموجــب عق ــب خــارج المؤسســة هــو التدري التدري
ــزء  ــب الج ــن تدري ــاء م ــم االنته ــا يت ــرى، وعندم ــة أخ ــة تعليمي مؤسس
ــب  ــالف التدري ــرى. وبخ ــة األخ ــة التعليمي ــذه المؤسس ــدى ه ــي ل العمل
المــزدوج، ال ُيمكــن للمتدربيــن الخارجييــن أن يختــاروا اتحــاد الشــباب 
والمتدربيــن، وفــي كثيــر مــن األحيــان يتقاضــون أمــواالً أقــل وال يمكــن 
نقلهــم، ولكــن للمتدربيــن الخارجييــن حقــوق، ويمكــن أن يختــاروا اتحــاد 
ممثليــن المصالــح طبقــاً لقانــون التدريــب المهنــي )انظــر الصفحــة رقــم 

.)34

يمكــن للمتدربيــن بــدوام مدرســي كامــل طلــب مســاعدة ماليــة مــن 
ــل  ــك مث ــاب ذل ــم احتس ــادي، ويت ــي االتح ــم المهن ــم التعلي مؤسســة دع
مســاعدة التدريــب المهنــي، ويمكــن أن يقــدم الطلــب أيضــا لــدى مكتــب 

ــم 37(. ــة رق ــر الصفح ــي )انظ ــم المهن ــجيع التعلي تش

دفتر التسجيل )انظر شهادة التدريب(.
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مســاعدة التعليــم المهنــي تكــون للمشــتركين فــي تدابيــر اإلعــداد المهنــي 
وكذلــك للمتدربيــن فــي التعليــم المهنــي المــزدوج والتعليــم المهنــي 
ــس أو  ــكن والملب ــة للس ــاعدات المالي ــع المس ــن أن ُتدف ــي. وُيمك الخارج
ــدرب  ــل المت ــب دخ ــوم حس ــع الرس ــز جم ــفر ومراك ــة الس ــا لتكلف أيض
ــدى  ــات ل ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــك الحصــول عل ــه. ويمكن ودخــل والدي
ــة. وال يمكــن  ــز المالي ــة بالحواف ــة التوظيــف بشــأن األســئلة المتعلق وكال
ــى مســاعدة التدريــب  ــوا عل ــدوام مدرســي كامــل أن يحصل ــن ب للمتدربي
المهنــي، ولكــن هنــاك قانــون دعــم التعليــم المهنــي؛ فيمكنهــم تقديــم طلــب 

ــم 39(.  ــي )انظــر الصفحــة رق ــب المهن ــب تشــجيع التدري لمكت

يحتــوي قانــون التدريــب المهنــي علــى أهــم القواعــد لتصميــم التدريــب 
ــب  ــون التدري ــي قان ــد ف ــك تج ــال، فإن ــبيل المث ــى س ــك، وعل الخــاص ب
المهنــي أن جميــع المعــارف والمهــارات المهمــة وفقــاً لخطــة التدريــب 
يجــب أن ُتــدرس لــك وأن مــواد التدريــب المهنــي فــي المؤسســة مجانيــة 

بالنســبة لــك.

االتحــادات المهنيــة هــي المتحملــة للتأمينــات القانونيــة ضــد الحــوادث، 
ــم  ــان االجتماعــي. له ــن نظــام الضم ــي جــزء ال يتجــزأ م ــم فه ــن ث وم
وحدهــم يدفــع صاحــب العمــل اشــتراكات التأميــن ضــد الحــوادث 
ــن  ــى العاملي ــن عل ــة تؤمَّ ــادات المهني ــن. واالتح ــع العاملي ــة لجمي المهني
ــق  ــى الطري ــة وحــوادث العمــل أو الحــوادث عل ضــد األمــراض المهني

ــة.  ــل والمدرس ــى العم إل

المدرســة المهنيــة هــي المركــز الثانــي للتعليــم المســتقل للمتدربيــن 
بجانــب المؤسســة ومؤسســات التدريــب. ُتنمــي المــدارس المهنيــة التعليــم 

العــام المكتســب ســابقاً، وتنقــل التعليــم المهنــي واألساســي المتخصــص. 
ويمكــن أن تعقــد الــدروس فــي أيــام االســبوع المنفــردة أو كدفعــة واحــدة 
ــص علــى األقــل أســبوع كامــل )انظــر الصفحــة رقــم 10(. وهنــاك  ُتلخِّ
ــاعات  ــراف بس ــة واالعت ــة المهني ــن المدرس ــاء م ــددة لإلعف ــد مح قواع

التدريــب المهنــي كســاعات عمــل )انظــر الصفحــة رقــم 20(.

»العاملــون» أو أيضــاً "العاملــون بأجــر" هــو اصطــالح آخــر للعامليــن 
والعامــالت ، فمصطلــح »العاملــون بأجــر» يعنــي أن هــؤالء األشــخاص 

يعتمــدون علــى أنفســهم مــن خــالل العمــل علــى كســب رزقهــم. 

التدريــب المؤسســي هــو التدريــب بموجــب عقــد تدريــب مهنــي مبــرم 
ــب  ــاء مــن الجــزء الخــاص بالتدري ــم االنته مــع إحــدى المؤسســات، وت

المهنــي فــي هــذه المؤسســة.

مجلــس العمــال هــو مجلــس تمثيــل المصالــح المنتخــب مــن جميــع 
ــرص  ــاون وف ــن التع ــدر م ــع بق ــي الشــركة، ويتمت ــن ف ــال والعاملي العم
المشــاركة التــي ُيمكــن أن يؤثــر بهــا فــي المؤسســة فيمــا يتعلــق بــرؤى 
العامليــن. وهــذا الــذي يفعلــه مجلــس العمــال أو المؤسســة فــي شــركات 
القطــاع الخــاص هــو نفســه الــذى يفعلــه مجلــس الموظفيــن فــي شــركات 

ــم 34(. ــة العامــة )انظــر الصفحــة رق الخدم

اتفاقيــات المؤسســة هــي اتفاقــات ُتبــرم بيــن مجلــس العمــال أو المؤسســة 
ــة الخدمــة، فهــي  ــي الخدمــة العامــة اتفاقي وأصحــاب العمــل– يقابلهــا ف
ــال ُيمكــن أن تتضمــن القواعــد بشــأن ســاعات العمــل  ــى ســبيل المث عل
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واالســتراحات وإعانــة الســفر أو كافتريــات الطعــام، وتنطبــق عليهــا فــي 
اتفــاق تشــغيل العمــال والعامــالت الُمعينيــن وتشــغيل متدربيــن المؤسســة. 

قانــون حقــوق العمــال وواجباتهــم فــي المؤسســة هــو األســاس القانونــي 
ــم  ــو يحك ــن. فه ــباب والمتدربي ــاد الش ــال واتح ــس األعم ــاركة مجل لمش
ــه  ــؤولياتهم، ويقابل ــن ومس ــباب والمتدربي ــاد الش ــال واتح ــس األعم مجل

ــات أواالتحــاد. ــة للوالي ــن الفردي ــن الموظفي ــي الخدمــة العامــة قواني ف

بنــاًء علــى طلــب عمــل تقدمــه فــي إحــدى المؤسســات إلبــداء اهتمامــك 
ــت  ــي، وإذا كن ــب مهن ــل أو فرصــة تدري ــى فرصــة عم بالحصــول عل
مناســباً؛ فســوف ُتْدَعــٰىٓ إلجــراء مقابلــة، وبعــد ذلــك تــؤدي اختبــار تحديــد 

المســتوى لإلعــداد.

يشــمل اســم المؤسســات التعليميــة أشــكال مختلفــة مــن الجهــات القائمــة 
علــى التدريــب. الشــيء المشــترك بيــن هــذه المؤسســات التعليميــة هــو 
أنــه ليــس لديهــم غــرض تجــاري )مثــل انتــاج وبيــع الســيارات(، ولكــن 
فقــط التدريــب المهنــي العملــي للمتدربيــن، وهــذا هــو الســبب فــي عــدم 
إعطــاء الحــق للمتدربيــن خــارج المؤسســة فــي التصويــت التحــاد 
ــي  ــم ف ــال وواجباته ــوق العم ــون حق ــب قان ــن بموج ــباب والمتدربي الش
المؤسســة أو حقــوق تمثيــل الموظفيــن، وبــدالً مــن ذلــك ُيمكــن أن ُيؤســس 
ــح  ــل مصال ــة الخاصــة رابطــة تمثي ــي مؤسســاتهم التعليمي ــون ف المتدرب

ــم 36(.  ــذ مصالحهــم ومطالبهــم )انظــر الصفحــة رق لتنفي

مصطلــح اإلجــازة التعليميــة ُيحــدد الحــق فــي إجــازات التفــرغ المدفوعــة 
ــازات  ــة اإلج ــن بقي ــر ع ــض النظ ــة بغ ــية معين ــباب دراس ــر ألس األج
ــادل  ــات للتب ــازات بعث ــذه اإلج ــون ه ــن أن تك ــل. وُيمك ــة للعام الممنوح
اللغــوى بالســفر إلــى إســبانيا، أو دورة كمبيوتــر، أو نــدوة حــول جــودة 
ــة  ــي كل والي ــد ف ــي، يوج ــيئ وطن ــا ش ــم لدين ــراً ألن التعلي ــم. نظ التعلي
ــة  ــه إلــى النقاب ــل أن تتوج ــن األفض ــة. وم ــد واســتعماالت متباين قواع
ــة  ــام العطل ــع أي ــم 98(. جمي ــة رق ــر الصفح المختصــة )للتواصــل انظ
المدرجــة أدنــاه صالحــة لمــدة أســبوع أو لمــدة خمســة أيــام، وهــذا يعنــي 
ــل كل  ــام أق ــل أي ــا تعم ــوب عندم ــغ المطل ــض المبل ــم خف ــا يت ــه ربم أن
أســبوع. وبشــكِل جزئــي؛ تتضمــن القوانيــن المناســبة قواعــد عــن عــدد 
األيــام التــي يحــق للعامــل أن يعملهــا أكثــر أو أقــل مــن أيــام العمــل فــي 

ــبوع.  األس
ــى  ــة، ولك ــازات تعليمي ــون إج ــاك قان ــس هن ــا: لألســف لي ــة بافاري والي
تتمكــن مــن حضــور حلقــات دراســية فمــن األفضــل أن تتواصــل مــع 

النقابــة المختصــة لديــك.
واليــة بــادن فورتمبيــرغ: دخــل قانــون إجــازة التعليــم حيــز التنفيــذ 
بتاريــخ 2015/7/1. ويحــق للمتــدرب خمســة أيــام عمــل أثنــاء فتــرة 
التدريــب، ولكــن ذلــك مخصــص فقــط للتعليــم السياســي اإلضافــي. 
ويحــق للعامليــن والعامــالت خمســة أيــام إجــازة في الســنة الســتكمال 
 التعليــم عنــد العمــل بدوام كامل بعد اثني عشــر شــهراً مــن مدة العمل.

ــل  ــِرح لصاحــب العم ــة ُتَص ــود قانوني ــاك قي ــزال هن ــا ي لألســف، م
ــة. ــض المطالب ــي رف بالحــق ف

واليــة برليــن: إذا كنــت قضيــت ســتة أشــهر فــي التدريــب، وكنــت 
ــام  ــي عشــرة أي ــك الحــق ف ــإن ل تحــت ســن الخامســة والعشــرين، ف
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إجــازة دراســية فــي العــام، وإذا كنــت أكبــر مــن خمــس وعشــرين 
ــام إجــازة دراســية فــي غضــون ســنتين  عامــاً، فــإن لــك عشــرة أي

ــود.  ــاك بعــض القي ــرة أخــرى- هن ــن- م ــن، ولك تقويميتي
واليــة براندنبــورغ: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي التدريــب؛ 
فــإن لــك الحــق فــي عشــرة أيــام إجــازة دراســية فــي غضــون ســنتين 

تقويميتيــن، ولكــن- مــرة أخــرى- هنــاك بعــض القيــود.
واليــة بريمــن: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي التدريــب، فــإن 
ــي غضــون ســنتين  ــام إجــازة دراســية ف ــي عشــرة أي ــك الحــق ف ل

ــن. تقويميتي
واليــة هامبــورج: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي التدريــب، 
فــإن لــك الحــق فــي عشــرة أيــام إجــازة دراســية فــي غضــون ســنتين 

تقويميتيــن.
واليــة هيســين: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي التدريــب، فــإن 
ــاك  ــن هن ــام إجــازة دراســية ســنوياً، ولك ــي خمــس أي ــك الحــق ف ل

أيضــاً بعــض القيــود. 
واليــة مكلنبورغ-فوربومــرن: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي 
التدريــب، فــإن لــك الحــق فــي واليــة مكلنبورغ-فوربومــرن خــالل 
ــدة  ــرة واح ــل لم ــام عم ــة أي ــى خمس ــول عل ــك للحص ــرة تدريب فت
لغــرض التثقيــف السياســي أو التعليــم المســتمر الضــروري إلدراك 
العمــل التطوعــي. ولــم يعــد متــاح مــرة أخــرى خمســة أيــام ســنوياً 
ــد لصاحــب  ــارات تقيي ــاك خي ــم لغــرض محــدد، إلن هن ــد التعلي بع

العمــل.
واليــة ساكســونيا الســفلى )نيدرساكســن(: إذا قضيــت ســتة أشــهر 
ــام  ــي خمســة أي ــا ف ــك الحــق إم ــإن ل ــب، ف ــي التدري ــل ف ــى األق عل

ــام إجــازة فــي العاميــن فــي  إجــازة دراســية فــي العــام أو عشــرة أي
ــل.  ــب العم ــد لصاح ــارات تقيي ــاك خي ــة، وأيضــاً هن ظــروف معين
ــام  ــة أي ــي خمس ــق ف ــن الح ــتفاليا: للمتدربي ــن وس ــمال الراي ــة ش  والي
إجــازة أثنــاء التدريــب لغــرض التثقيــف السياســي للعامليــن. وبالنســبة 
ــاك  ــن هن ــام، ولك ــي الع ــام ف ــة أي ــم خمس ــالت فله ــن والعام للعاملي

ــل. ــد لصاحــب العم ــارات تقيي أيضــاً خي
راينالند-بفالــز: إذا قضيــت ســتة أشــهر علــى األقــل فــي التدريــب، فــإن 
ــي  ــام التدريب ــي الع ــية ف ــازة دراس ــام إج ــة أي ــي خمس ــق ف ــك الح ل
ــى  ــراً عل ــس خط ــك لي ــي. إذا كان ذل ــي والسياس ــف االجتماع للتثقي
هــدف التدريــب. ولــك الحــق فــي إجــازة دراســية لمــدة عشــرة أيــام 
فــي غضــون ســنتين تقويميتيــن، ولكــن هنــاك أيضــاً خيــارات تقييــد 

لصاحــب العمــل.
واليــة ســارالند: تكــون المطالبــة فقــط مــن أجــل تثقيــف سياســى ومهنــي، 
فــإذا قضيــت فــي التدريــب مــدة اثنــي عشــر شــهراً علــى األقــل، فــإن 
ــه  ــادة الترفي ــام إجــازة دراســية كل عــام لزي ــة أي ــي ثالث ــك حــق ف ل
الخاصــة بالقــدر نفســه. وُيمكــن أن ُتضــم هــذه الحقــوق لمــدة ســنتين 
تقويميتيــن فــي ظــل ظــروف معينــة. وبشــروط معينــة ُيمكــن أن تتــم 

المطالبــة بإجــازة دراســية أطــول، ولكــن هنــاك ايضــاً قيــود. 
واليــة ساكســونيا: لألســف ليــس هنــاك قانــون إجــازات تعليميــة ولكــى 
تتمكــن مــن حضــور حلقــات دراســية فمــن األفضــل أن تتواصــل مــع 

النقابــة المختصــة الخاصــة بــك.
ــي  ــل ف ــى األق ــهر عل ــتة أش ــت س ــت: إذا قضي ــونيا انهال ــة ساكس والي
التدريــب، فــإن لــك الحــق فــي ســتة أيــام إجــازة دراســية فــي العــام، 
ــام  ــة بإجــازة دراســية لمــدة خمســة أي ــم المطالب ويمكــن أيضــاً أن تت
ــرة. ــود للمؤسســات الصغي ــد قي ــا يوج ــن. وهن ــنتين تقويميتي ــي س ف
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ــى األقــل فــي  واليــة شليســفيغ هولشــتاين: إذا قضيــت ســتة أشــهر عل
التدريــب، فــإن لــك الحــق فــي خمســة أيــام إجــازة دراســية فــي العــام، 
وفــي ظــل ظــروف معينــة ُيمكــن المطالبــة أيضــاً بعشــرة أيــام إجــازة 

دراســية فــي ســنتين تقويميتيــن.
واليــة تورينجيــا: منــذ 2016/1/1، يوجــد أخيــراً فــي واليــة تورينجيــا 
حــق فــي إجــازة دراســية، حتــى للمتدربيــن. وعلــى كل حــال، فــإن 
هــذا ال يبلــغ فتــرة انتظــار لمــدة ســتة أشــهر علــى الحــق، ومــع ذلــك 
ــام  ــة أي ــط ثالث ــق، أصبحــت فق ــة للتطبي ــام قابل ــن خمســة أي ــدالً م فب
فــي غضــون عــام تقويمــي. وتقــل إلــى الســنة التاليــة تحــت ظــروف 
معينــة ممكنــة، ولكــن لألســف اليــزال هنــاك قيــود مســتمرة تعطــي 

صاحــب العمــل الحــق فــي رفــض اإلجــازة الدراســية.

ــو  ــادي ه ــي االتح ــب المهن ــي التدري ــاعدة ف ــون المس ــن قان ــدف م اله
تمكيــن كل الشــباب مــن التعليــم بغــض النظــر عــن الجانــب االجتماعــي 
واالقتصــادي. إذا كان المتدربــون أو الطــالب الذيــن قــد ال يســتطيع 
ــة،  ــة الالزم ــات المالي ــر الخدم ــركاؤهم توفي ــم أو ش ــم أو زوجاته أباؤه
يســاعدهم قانــون المســاعدة فــي التدريــب المهنــي االتحــادي بقــرض أو 
ــي  ــب المهن ــاعدة التدري ــع مس ــم 39(. وُتدف ــة رق ــر الصفح ــة )انظ منح

ــة. ــي أو الدراس ــم المدرس ــادي للتعلي االتح

اتفــاق الخدمــة هــو اتفــاق يتــم بيــن مجلــس الموظفيــن وصاحــب العمــل 
فــي قطــاع الخدمــة العامــة. وهــذا االتفــاق مجــرد نقــاط خدمــة، ويمكــن 
أن تحتــوي علــى قواعــد بشــأن االســتراحة وكافيتريــات الطعــام وغيرها. 

انظــر هنــا أيضــاً تحــت قســم اتفاقيــة المؤسســة. 

ــي  ــواء ف ــدرب س ــه المت ــم في ــذى يتعل ــم ال ــو التعلي ــزدوج ه ــام الم النظ
المؤسســة أو فــي المدرســة المهنيــة مــع إبــرام عقــد التدريــب لصاحــب 
ــاً فــي التدريــب  المؤسســة )انظــر الصفحــة رقــم 10(. ويتــم ذلــك عملي

ــي. المؤسس

ــن  ــن ع ــة للعاطلي ــيطة مدفوع ــة بس ــر عمال ــي تدابي ــورو ه ــف الي وظائ
العمــل. ويكتســب العاطلــون عــن العمــل أمــواالً بهــا ُتســتكمل الخدمــات 
ــوا  ــورو ليحل ــال الي ــركات عم ــض الش ــتغل بع ــف يس ــة. ولألس الخيري

ــن. ــال العاديي ــل العم مح

إجازة االسترخاء – انظر اإلجازات

يســتخدم الفحــص األول فــي الحفــاظ علــى الحالــة الصحيــة للشــباب 
ــِزم  ــون ُمل ــك بقان ــم ذل ــب وُينظ ــل التدري ــر قب ــة عش ــن الثامن ــت س تح

)انظــر الصفحــة رقــم 14(. 

ــخ  ــد تاري ــم بع ــد أطفاله ــن ول ــاء الذي ــى اآلب ــن إل ــدل الوالدي ــع ب ــم دف يت
2007/1/1، وإذا خفــض أحــد الوالديــن العمــل إلــى أقــل مــن 30 ســاعة 
و15 ســاعة علــى األقــل فــي األســبوع، أو إذا كان ال يعمــل تمامــا، 

ــي عشــر شــهراً. ــى اثن ــن ليقتصــر عل ــدل الوالدي ــق ب فيمكــن أن ُيطب
يجــوز تمديــد هــذه المــدة لشــهرين آخرييــن فــور مطالبــة الثانــي بالحــق 
لمــدة هذيــن الشــهرين أو عندمــا يقــدم طلــب والــد وحيــد بــدل الوالديــن. 
وتمــت إضافــة الفرصــة فقــط لتأخــذ مصلحــة الوالديــن بمزيــد مــن 
االعتبــار. وهكــذا يمكــن لــكل مــن الوالديــن المطالبــة بأربــع مبالــغ 
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ــي  ــى التوال ــن لمــدة 4 أشــهر عل ــة إذا عمــل أحــد الوالدي شــهرية إضافي
ــل. ــاعة عم ــغ 25 – 30 س ــى يبل ــدوام جزئ ب

ــام  ــي الع ــي ف ــل الصاف ــط الدخ ــن متوس ــن %67 م ــدل الوالدي ــغ ب ويبل
األخيــر ولكــن بحــد أقصــى 1800 يــورو، والحــد األدنــى 300 يــورو 
لألشــخاص غيــر العامليــن. وبالنســبة لآلبــاء واألمهــات الذيــن يقــل 
دخلهــم الصافــي عــن 1000 يــورو، ممكــن أن يزيــد البــدل ليصــل 
ــن  ــورو، فيمك ــوق 1200 ي ــي ف ــل الصاف ــى %100. وإذا كان الدخ إل
ــوالدات  ــوات وال ــوة واألخ ــبة لألخ ــى %65. وبالنس ــل ليصــل إل أن يق
المتعــددة؛ يرتفــع بــدل األبــاء. وفــي المســاعدة االجتماعيــة وبــدل الطفــل، 
ــك أن  ــا كدخــل. ويمكن ــاء تمام ــدل األب ــة، يحســب ب ــع اســتثناءات قليل م
تحصــل علــى مزيــد مــن المعلومــات فــي موقــع اإلنترنــت التالــى أو لــدى 

 www.bmfsfj.de .ــك ــة ب ــة الخاص النقاب

ــه  ــذي يحــق في إجــازة رعايــة الطفــل هــى الوقــت بعــد والدة الطفــل، ال
لألبــاء أخــذ إجــازة غيــر مدفوعــة األجــر حيــث يتمتعــون بحمايــة خاصــة 
ضــد الفصــل. وُيمكــن أن يطلــب هــذه اإلجــازة األبــوان معــاً أو أحُدهمــا. 
ــالث ســنوات. وخــالل  ــل محــدودة بحــد أقصــى ث ــة الطف وإجــازة رعاي
إجــازة رعايــة الطفــل يظــل بإمــكان الوالديــن العمــل بــدوام جزئــي يبلــغ 
ــي  ــب كتاب ــل بطل ــة العم ــدم لجه ــب التق ــبوع. يج ــي األس ــاعة ف 30 س
ــى  ــابيع عل ــبعة أس ــوب بس ــد المرغ ــل الموع ــل قب ــة الطف ــازة رعاي إلج
األقــل. كمــا يجــب فــي نفــس الوقــت توضيــح الفتــرة الزمنيــة أو الفتــرات 

الزمنيــة المطلوبــة إلجــازة رعايــة الطفــل.
 وأثنــاء إجــازة األبــوة؛ يمكــن أن ُيطالــب الشــخص- علــى األقــل وبصفــة 

جزئيــة- ببــدل اآلبــاء )انظــر بــدل اآلبــاء(.

ــى  ــول إل ــن الدخ ــا م ــاء ألماني ــع أنح ــي جمي ــك ف ــي ُيمكن ــوم المهن الدبل
ــا فــي  ــوم الدراســات العلي ــة عامــة. ويمكنــك اســتخدام دبل ــات التقني الكلي
ــوم  ــى دبل ــدارس الحصــول عل ــذه الم ــترط ه ــادًة تش ــة. وع ــة فني مدرس

ــة 48(.  ــر الصفح ــة )انظ ــة مكتمل ــة مهني ــة ودراس ــدارس الثانوي الم

ــة  ــه بالثانوي ــى المتخصــص هــو معهــد يمكنــك الدراســة في المعهــد العال
ــم 50(. ــة )انظــر الصفحــة رق الفني

ــتطيع أن  ــى تس ــة الت ــة المهني ــو المدرس ــى المتخصــص ه ــد العال المعه
ــم 50(. ــة رق ــر الصفح ــة )انظ ــتك المهني ــا دراس ــي به تنه

إذا تغيــب المتــدرب كثيــرا خــالل التدريــب؛ فقــد يــؤدي ذلــك إلــى عــدم 
ــا ال  ــموح به ــة المس ــدود المقبول ــة. فالح ــات النهائي ــي االمتحان ــه ف قبول
تتعــدى %10، ومــع ذلــك فإنهــا ليســت حاســمة عمــا إذا كان يســمح لــه 
ــم فقــد محتــوى  أم ال. وبــدالً مــن ذلــك يجــب أن نــرى مــا إذا كان قــد ت
ــات  ــى أوق ــد الحكــم عل ــاب أم ال. عن ــاء الغي ــي أثن ــم المهن رئيســي للتعلي
ــر. إال  ــاك مســاحة للتقدي ــدة عــن الحــد ، فهن ــاب ومــا إذا كانــت زائ الغي
أنــه عمومــا يتــم التعامــل مــع أوقــات الغيــاب فــي األحــكام القضائيــة علــى 

أنهــا زائــدة عــن الحــد إذا تخطــت نســبة 30%. 

الســنة االجتماعيــة أو البيئيــة التطوعيــة هــي الخدمــة التطوعيــة للرجال 
والنســاء. يمكنــك بالتالــي إنجازهــا فــي مؤسســة خدمــة عامــة وتحصيــل 
ــم  ــت الحــق )انظــر الصفحــة رق ــي وق ــة ف ــة معين ــة لمهن ــرة العملي الخب

.)49
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ــر أمــام  الممثــل القانونــي يرشــد األفــراد الذيــن يدخلــون فــي عــداد القُصَّ
القانــون، مثــالً عنــد توقيــع عقــد التدريــب المهنــي، وفــي معظــم الحــاالت 
ــى  ــي عل ــت الوص ــح أن ــن. وتصب ــو الوالدي ــي ه ــل القانون ــون الممث يك
ــد بلوغــك الثامنــة عشــرة، ويمكنــك أن تصــدر قــرارات مــن  نفســك عن

الناحيــة القانونيــة مســتقلة. 

ــر المســتقلين، وهــى  ــن غي اتحــاد النقابــات هــي منظمــات مــن الموظفي
تمثــل مصالحهــم ومصالــح العمــال بشــكٍل عــام، وعضويــة االتحــاد 
طواعيــة. ولكنهــا مفيــدة. وعــادة مــا ُتكلِّــف واحــد فــي المئــة مــن األجــر 
العمــال  نقابــات  اتحــاد   .)53 الصفحــة  )انظــر  الشــهري اإلجمالــي 

ــال. ــات العم ــاد نقاب ــو اتح ــة ه أللماني

ــن  ــاوية بي ــرص المتس ــق الف ــى تحقي ــرص إل ــي الف ــاواة ف ــدف المس ته
الرجــال والنســاء. وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم المســاواة مــن المفاهيــم 
المســتقرة فــي القانــون، فــإن الواقــع مختلــف. وال تــزال النســاء يحصلــن 
علــى أجــر أقــل بنســبة الربــع لنفــس العمــل، كمــا ينــدر تمثيــل النســاء فــي 

المناصــب القياديــة فــي السياســة واالقتصــاد. 

قانــون الحــرف يشــكل األســاس القانونــي لممارســة المهنــة والتنظيــم فــي 
المهــن الحرفيــة.

مفهــوم اإلفــالس يعنــي اإلعســار الوشــيك أو الفعلــي للشــركة. بعــد تقديــم 
إشــعار اإلعســار، يمكــن البــدء فــي إجــراءات اإلعســار.

هنــا يتــم اســتخدام مصفــي قضائــي الســتعادة المــالءة الماليــة مــرة أخــرى 
أو تســوية الشــركة للمطالبــات القائمــة للدائنيــن، مثــل البنــوك أو الشــركاء 
التجارييــن، وكذلــك إرضــاء العامليــن. خــالل إجــراءات اإلفــالس ينبغــي 
ــي  ــن ف ــن وللمتدربي ــال المعنيي ــن للعم ــب. ويمك ــى التدري ــب إل أن تذه
وكالــة التوظيــف لمــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر، تطبيــق اإلعســار المالــي 

كبديــل لألجــور بــدون تقديــم طلــب )انظــر الصفحــة رقــم 30(.

وفــد الشــباب والمتدربيــن هــو الرابطــة المنتخبــة لشــباب العامليــن 
ــع ببعــض الطــرق  ــى ســن الخامســة والعشــرين. ويتمت ــن حت والمتدربي
ــى  ــل الحصــول عل ــن أج ــم، وم ــودة التعلي ــى ج ــة للحصــول عل القانوني
أماكــن التدريــب أو اســتخدام مصالــح الشــباب المحــددة )انظــر الصفحــة 

ــم 35(. رق

قانــون توظيــف الشــباب ينطبــق علــى جميــع العامليــن الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن ثمانيــة عشــرة عامــاً بغــض النظر عمــا إذا كانــوا متدربين 
ــد  ــين. يقي ــن الدارس ــالت م ــن وعام ــن أو عاملي ــاعدين أو متدربي أو مس
ــات  ــر ســاعات ونطــاق العملي ــة القُصَّ ــا حماي ــور منه ــة أم ــون جمل القان
ــة،  ــتوى للراح ــى مس ــى وأدن ــدد أعل ــة 16( ويح ــل )انظــر الصفح العم

ــة 19(. ــخ )انظــر الصفح والعطــالت، إل

ــن  ــر. ولك ــة عش ــن الثامن ــى س ــال حت ــادة لألطف ــع ع ــل ُتدف ــة الطف إعان
ــت  ــا كن ــال ســن الخامســة والعشــرين طالم ــى إكم يمكــن أن تســتمر حت
فــي التعليــم أو المدرســة أو التدريــب المهنــي أو الدراســة أو تبحــث عــن 
فرصــة عمــل بعــد انتهــاء الحصــول علــى التعليــم المهنــي دون جــدوى، 
وكنــت ال تعمــل بانتظــام أكثــر مــن عشــرين ســاعة أســبوعياً. ويتــم دفــع 
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190 يــورو بالنســبة للطفــل األول والثانــي شــهرياً وللطفــل الثالــث 196 
ــل مــن  ــة الطف ــب إعان ــورو، وُتطل ــل إضافــي 221 ي ــكل طف ــورو، ول ي
صنــدوق إعانــة األســرة المختــص– وهــذه عــادة مــا يتــم اســتضافتها مــن 

قبــل وكالــة التوظيــف وصنــدوق رعايــة األســرة. 

ممثلــو ووممثــالت الفصــل هــم مجلــس تمثيــل المصالــح المنتخــب مــن 
ــد  ــة ض ــراض الطلب ــن أغ ــون ع ــن يدافع ــم م ــل فه ــل الفص ــل تمثي أج
ــات  ــن أو المعلم ــع المعلمي ــة وجــود مشــاكل م ــي حال ــى ف ــن حت المعلمي
بشــكل فــردى أو فــي المؤتمــر المدرســى، فهــم دائمــا يقفــون إلــى جانبهــم 

ــم 33(.  بالمســاعدة )انظــر الصفحــة رق

صنــدوق التأميــن الصحــى القانونــى هــو مــن يتحمــل التأميــن الصحــى 
علــى جميــع العامليــن الذيــن يجــب التأميــن عليهــم. فعنــد مســتوى دخــل 
معيــن هنــاك إمكانيــة طواعيــة للتغييــر إلــى التأميــن الصحــى الخــاص أو 
التأميــن الصحــى القانونــى. وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن التأميــن الصحــى 
مثــل تأميــن صنــدوق التأميــن الصحــى المحلــى العــام والصناديــق 
ــن الصحــى للمؤسســات  ــق التأمي ــدوق بارمــر وصنادي ــة مثــل صن البديل
والصناديــق التأمينيــة الداخليــة التــى تتماشــى فــي الغالــب مــع قطاعــات 

معينــة.

ــزة أساســية لنظــام الضمــان االجتماعــي،  ــن الصحــى يشــكل ركي التأمي
ــد  ــالُ ض ــن مث ــن محميي ــإن كل العاملي ــى ف ــن الصح ــالل التأمي ــن خ فم
فقــدان الدخــل واألمــراض علــى المــدى الطويــل. ومــا زالــت اشــتراكات 
العمــل  مــن صاحــب  ُتدفــع  كبيــر  حــد  إلــى  االجتماعــي  الضمــان 
والعامليــن حيــث إن حصــة العامــل فــي مســاهمة التأميــن الصحــى أعلــى 

ــي  ــاركة ف ــل المش ــك ُتحم ــع ذل ــل، وم ــب العم ــن حصــة صاح ــال م قلي
ــم،  ــن وحده ــل الموظفي ــن قب ــال- م ــخ- مث ــة ال ــات الطبي ــديد المدفوع تس
ــبة  ــاس نس ــى أس ــب عل ــة ُتحس ــات االجتماعي ــي التأمين ــتراكات ف واالش
مئويــة معينــة بحيــث يزيــد االشــتراك بزيــادة الدخــل. وينتهــي االلتــزام 
)ســقف  المرتفــع خاصــة  الدخــل  عنــد  لألســف  االشــتراكات  بدفــع 
الضمــان االجتماعــي(. هــذا الســقف أو الحــد كان فــي عــام 2016 
عنــد 56250.00 يــورو ســنوياً، وإجمالــى ســقف االشــتراك يعنــى 
المبلــغ الــذى ُيدفــع مــن أقصــى قــدر مــن التبرعــات والرعايــة الصحيــة 
والتمريــض القانونيــة عــام 2016، والــذى يبلــغ 50850.00 ســنوياً. 

ــض  ــن رف ــن الممك ــه م ــى أن ــكرية يعن ــة العس ــى الخدم ــراض عل االعت
وحمايــة  لحقــوق  القانونــي  فالمركــز  المســلحة.  العســكرية  الخدمــة 
المعترضيــن علــى الخدمــة العســكرية ُيتيــح لــك دائمــاً أحــدث معلومــات 

ــى: ــى التال ــع اإللكترون ــي الموق عل
www.zentralstelle-kdv.de. ومنــذ 1 يوليــو 2011 ُعلــق التجنيــد 
اإللزامــى عامــة، فمنــذ ذلــك الوقــت ال ُيجبــر وال يضطــر الشــباب لتأديــة 

الخدمــة العســكرية.

االســتقالة أو الفصــل هــى/ هــو إنهــاء عالقــة العقــد مــن جانــب العامــل 
أو العاملــة أو مــن جانــب صاحــب العمــل، وعــادة مــا يرتبــط ذلــك بفتــرة 
معتمــدة علــى مــدة الخدمــة. ومــع ذلــك ُيمكــن أيضــا أن ال يكــون هنــاك 

إشــعار.
ويمكــن لصاحــب العمــل إنهــاء ذلــك أيضــا بســهولة وبــدون إشــعار. وإذا 
ــة  ــن النقاب ــورة م ــة والمش ــذ النصيح ــك أن تأخ ــى علي ــك ينبغ ــدث ذل ح
ــر  ــل )انظ ــد الفص ــراءات ض ــذ إج ــك أن تتخ ــا ُيمكن ــك، كم ــة ب الخاص

http://www.zentralstelle-kdv.de
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ــباب  ــداء أس ــتقالة دون إب ــدرب االس ــوز للمت ــم 24(. ويج ــة رق الصفح
خاصــة ودون مــدة محــددة فقــط أثنــاء فتــرة االختبــار. وُيمكــن للمتــدرب 
بعــد ذلــك مــن منطلــق أســباب مهمــة فقــط أن يســتقيل دون ســابق إنــذار 
)علــى ســبيل المثــال حــادث ســرقة، االبتعــاد عــن مــكان التدريــب ومــا 
إلــى آخــره(. وإذا أردت أن توقــف إجــراءات االســتقالة فعليــك أن تفعــل 

ذلــك فــي غضــون الثالثــة أســابيع األولــى بعــد اســتالم االســتقالة.

قانــون حمايــة العمالــة مــن الفصــل وإنهــاء الخدمــة. يوضــح القانــون 
ــى يمكــن  ــاً، وبالتال ــرراً اجتماعي ــه الفصــل مب ــذي ال يكــون في الوقــت ال
عرضــه أمــام المحكمــة. ومــع ذلــك يســري قانــون الحمايــة مــن الفصــل 
فقــط للعامليــن لمــدة تزيــد عــن ســتة أشــهر فــي مؤسســة مــا بهــا أكثــر 
ــب  ــون التدري ــاك قان ــن. وهن ــدا المتدربي ــة ع ــل وعامل ــرة عام ــن عش م

المهنــي لشــئون الفصــل مــن العمــل بالنســبة للمتدربيــن.

ــل أو  ــل للعام ــت العم ــل أجــر ووق ــم تقلي ــر يت ــت العمــل القصي ــي وق وف
العاملــة حتــى يتســنى للشــركة التخفيــف مــن تكاليــف الموظفيــن خــالل 
الوضــع االقتصــادى الصعــب، ولكــى يتجنــب موضــوع الفصــل. ُتعوض 
نســبة األجــور المفقــودة العامــل أو العامليــن بحوالــى %60 )أو 67% 
إذا كان لديــه أو كانــت لديهــا أطفــال( مــن خــالل التعويــض لوقــت العمــل 
القصيــر مــن ِقبــل وكالــة التوظيــف. يجــب علــى صاحــب العمــل، حتــى 
قبــل أن يرغــب فــي إدخــال المتدربيــن لوقــت عمــل قصيــر أن يســتنفذ كل 
الوســائل ليتجنــب المتدربيــن ذلــك. وُيســمح أن ُينظــم وقــت عمــل قصيــر 

للمتدربيــن فقــط فــي حــاالت اســتثنائية جــداً.

ــى  ــأة إل ــك فج ــة ب ــب الخاص ــة التدري ــك مؤسس ــدث إذا أعادت ــاذا يح م
ــن  ــل م ــاعات أق ــدد س ــك بع ــل« أو إذا كلفت ــد عم ــه »ال يوج ــت ألن البي
وقــت العمــل األســبوعي المتفــق عليــه )علــى ســبيل المثــال »الدخــار« 
ســاعات عمــل للفتــرة القادمــة(؟ ينتــج عــن هــذا مــا يســمى بنقــص 
ــا يزعــم  ــي، كم ــل كاف ــدم وجــود عم ــت« لع ــود للبي الســاعات؟ أن »تع
صاحــب العمــل، ال يعنــي أنــه يجــب القيــام بهــذا العمــل الحقــا، أو أنــه 
ســيتم خصــم مــا يقابــل ذلــك الوقــت مــن راتبــك. يتحمــل صاحــب العمــل 
وحــده مســؤولية عــدم  تعيينــك بالعمــل، وال يمكنــه بحــال التنصــل 
ــا أو الخصــم  ــل الحق ــك بالعم ــق  تعيين ــن طري ــؤولية ع ــذه المس ــن ه م
مــن راتبــك )المــادة 19، الفقــرة 1، البنــد 2، النقطــة أ( مــن قانــون 
التدريــب المهنــي )BBiG( والمــادة 615 مــن قانــون حقــوق المواطنيــن 
)BGB(. ونظــرا ألنــه ينبغــي لــك تعلُّــم الوظيفــة مــن خــالل التدريــب؛ 
ــه  ــاج إلي ــا تحت ــى تعليمــك كل م ــت العمــل« يهــدف أساســا إل ــإن »وق ف
فــي الوظيفــة. وُيســتَدل مــن ذلــك، أنــه ال يمكــن تخطيــط العمــل بحيــث 
ــل  ــت العم ــى لوق ــل مــن الحــد األدن ــدد ســاعات أق ــه بع ــك في ــم  تعيين يت
ــاعات  ــي الس ــص ف ــور نق ــي ظه ــبب ف ــا يتس ــهر، مم ــي الش ــرر ف المق
يســتلزم التعويــض الحقــا. ويمكنــك االحتجــاج- مــن ناحيــة- بــأن وقــت 
العمــل اليومــي- مثــال- يجــب أن يكــون محــددا فــي عقــد التدريــب )طبقــا 
للمــادة 11، الفقــرة 1، البنــد 4 مــن قانــون التدريــب المهنــي(، وأن 
جهــة التدريــب ملتزمــة أمامــك بتوفيــر كل مــا يلزمــك للتدريــب المهنــي 
فــي كل األوقــات، وأنهــا لــم تلتــزم بهــذا عندمــا لــم تقــم بتدريبــك بالقــدر 
الزمنــي المتفــق عليــه، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقليــل األجــر بســبب 
ــؤدي  ــن أن ي ــل يمك ــب العم ــه صاح ــبب في ــذي تس ــاعات ال ــص الس نق
ــم  ــوال )ل ــد معق ــم يع ــض ل ــب المخف ــر التدري ــار أن أج ــى اعتب أيضــا إل
ــون  ــن قان ــرة 1 م ــادة 17، الفق ــا للم ــي( وفق ــدر الكاف ــا بالق ــد مرتفع يع
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ــى الموضــوع  ــم النظــر إل ــب الحــاالت، يت ــي أغل ــي. وف ــب المهن التدري
علــى أن التدريــب فــي هــذه الحالــة قــد نقــص بمقــدار الســاعات التــي لــم 
يتــم تخصيصهــا لــك، إال أنــك تحتفــظ بالحــق بالمطالبــة بأجــر كامــل وال 

ــي وقــت الحــق. ــات بالعمــل ف ــك تعويــض هــذه األوق يجــب علي
إذا حدثــت إحــدى هــذه الحــاالت- علــى الرغــم مــن ذلــك- فمــن األفضــل 
تســجيل اســتعدادك لتنفيــذ التدريــب فــي األيــام المعنيــة بالمقــدار اليومــي 
المتفــق عليــه فــي العقــد )أي بوقــت عملــك اليومــي الكامــل( ويجــب أن 
يتــم ذلــك كتابيــا أو فــي وجــود شــهود موثــوق بهــم. بعدهــا، ينبغــي لــك 
المطالبــة كتابيــا بأجــر كامــل أو احتســاب وقــت العمــل الكامــل مــن ِقبــل 
المســؤول عــن التدريــب. إذا احتجــت إلــى المســاعدة أو إذا أرادت جهــة 
التدريــب- علــى الرغــم مــن ذلــك- أن تقــوم بتعويضهــا بالعمــل فــي وقــت 
الحــق، أو إذا خصمــت مــن راتبــك، فعليــك التوجــه إلــى لجنــة العمــل أو 

لجنــة تمثيــل العمــال أو نقابتــك المعنيــة.

ــة  ــوق لجن ــح خــاص بحق ــي مصطل ــرارات ه ــاذ الق ــي اتخ المشــاركة ف
ــة  ــرارات معين ــي ق ــاركة ف ــأن المش ــال بش ــل العم ــة تمثي ــل أو لجن العم
بالمؤسســة، وأيضــا بشــأن إمكانيــات التأثيــر التــي يكفلهــا القانــون للعمــال 
والموظفيــن، مثــال عــن طريــق إبــرام عقــود جماعيــة أو المشــاركة 
ــة«  ــرارات »كامل ــي اتخــاذ الق ــون المشــاركة ف ــة. تك ــس رقاب ــي مجل ف
ــال  ــل العم ــن تمثي ــل وقواني ــم العم ــون تنظي ــار قان ــي إط ــة« ف و»حقيقي
عندمــا يكــون مــن الضــروري أخــذ موافقــة لجنــة العمــل أو لجنــة تمثيــل 
العمــال علــى القــرارات أو الحديــث معهــم بشــكل مســتفيض بشــأن 
ــرى  ــوق أخ ــاك حق ــك، هن ــًة لذل ــة. إضاف ــة المعني ــراءات التنظيمي اإلج

ــة 34(. ــر صفح ــات )انظ ــاركة والمعلوم ــة بالمش متعلق

ــة  ــة اإلنجليزي ــن الكلم ــج« )Mobbing( مأخــوذ م ــح »موبين المصطل
ــى شــخص وســبَّه وإحــداث صخــب  )Mob( التــي تعنــي »الهجــوم عل
وجلبــة أثنــاء ذلــك«. فالكلمــة تعنــي إشــاعة جــو مــن اإلرهــاب النفســي 
فــي مــكان العمــل. وينشــأ ذلــك عنــد بقــاء أشــخاص مــع بعضهــم لفتــرات 
طويلــة. ويأخــذ اإلرهــاب النفســي أشــكاال متعــددة، مثــل المضايقــة 
والمكايــدة والنميمــة، والكــذب والخــداع. وإذا حدثــت هــذه التصرفــات من 
المديــر فُيســمى ذلــك ســوء اســتغالل الســلطة. وعليــك الدفــاع عــن نفســك 

ضــد هــذه التصرفــات. وســتدعمك نقابتــك فــي دفاعــك عــن نفســك.

يحمــي قانــون حمايــة األمهــات )MuSchG( الحوامــل واألمهــات 
الجديــدات مــن األخطــار الصحيــة فــي مــكان العمــل. وتنــص المــادة 1 
ــف امــرأة حامــالً أو  مــن قانــون حمايــة األمهــات علــى اآلتــي »مــن كلَّ
فــي فتــرة اإلرضــاع بالعمــل؛ فعليــه اتخــاذ كافــة التدابيــر واإلجــراءات 
ــق  ــا يتعل ــاة العامــالت الحوامــل والمرضعــات، فيم ــة حي ــة لحماي الوقائي
الماكينــات والعــدد  بتأســيس وتجهيــز مــكان العمــل، ويشــمل ذلــك 
ــة  ــون الحماي ــك ينظــم قان ــى ذل ــم العمــل.« عــالوة عل واألجهــزة وتنظي
مــن الفصــل التعامــل مــع الحوامــل إضافــًة إلــى إجــازات الوضــع )انظــر 

ــة 29(. صفح

الراحــات )االســتراحات( فــي العمــل هــي فتــرات توقــف عــن العمــل ال 
تقــل عــن 15 دقيقــة. وتختلــف أوقــات الراحــة تبعــا للســن ووقــت العمــل. 

)انظــر صفحــة 19(.
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لــة لمصالــح العامليــن فــي الهيئــات  لجنــة تمثيــل العمــال هــي الممثِّ
ــح  ــي مصال ــار ممثل ــل إط ــل داخ ــة العم ــام لجن ــس مه ــا نف ــة، وله العام

الشــركات والمؤسســات )انظــر صفحــة 34(.

تأميــن الرعايــة الصحيــة هــو أحــدث فــرع ألنظمــة التأميــن االجتماعــي، 
حيــث يضمــن لجميــع المشــتركين- عنــد الحاجــة للرعايــة- توفيــر 
المخصصــات العينيــة والماليــة المناســبة. وُيعــد كل مــن يدفــع اشــتراك 

ــن.  ــي هــذا التأمي ــن الصحــي عضــوا ف التأمي

ُيعــد التدريــب العملــي فرصــة للكثيريــن مــن الشــباب للتوجــه نحــو 
الوظيفــة التــي يرغبــون فيهــا. ولكــن عليكــم الحــذر: فالتدريــب- بغــض 
ــة مــن  ــل العادي ــد أســوأ مــن ظــروف العم ــح- ُيع النظــر عــن كل اللوائ
ناحيــة التنظيــم، حيــث ُيســاء اســتخدامه فــي الكثيــر مــن الحــاالت. 
وفــي المعتــاد يقــوم المتــدرب أو المتدربــة بإنجــاز عمــل مرتفــع القيمــة 
ــى اإلطــالق.  ــل أو ال يأخــذ أجــرا عل ــي المقاب واليأخــذ أجــرا مناســبا ف
ولكــن كقاعــدة أساســية: ُيعــد التدريــب عالقــة تعليــم خاضعــة للحــد 
ــم  ــذي ت ــي الســاعة، وال ــورو ف ــغ 8.5 ي ــي لألجــور البال ــى القانون األدن
تطبيقــة بــدءا مــن 2015/1/1 بعــد ضغــط النقابــات المختلفــة، باســتثناء 

ــة: ــاالت التالي الح
ــي إطــار  ــال ف ــبيل المث ــى س ــا عل ــي ملزم ــب العمل ــون التدري أن يك  ◄

ــة، ــة أو الدراس ــام المدرس نظ
ــه  ــرض التوجي ــهور لغ ــة ش ــن ثالث ــل م ــب أق ــدة التدري ــون م أن تك  ◄

للتدريــب أو الدراســة،
أن تكون مدة التدريب أقل من ثالثة أشهر خالل الدراسة.  ◄

ــاالت  ــكل ح ــوب ل ــب مكت ــد تدري ــرام عق ــب إب ــك يج ــى ذل ــالوة عل ع
ــت  ــل الخاصــة باألجــر ووق ــد التفاصي ــذا العق ــث ينظــم ه ــب، حي التدري
ــب. إذا  ــة للتدري ــداف التعليمي ــدد األه ــا يح ــب، كم ــدة التدري ــل وم العم
أردت معرفــة القواعــد المنظمــة للتدريــب العملــي، فعليــك التوجــه إلــى 

ــرة. ــة مباش ــك المعني نقابت

ــغ الحــد األدنــى لفتــرة  ــدء التدريــب. ويبل ــدأ فتــرة االختبــار بمجــرد ب تب
ــغ الحــد األقصــى أربعــة أشــهر. أمــا فــي  التدريــب شــهرا واحــدا، ويبل
نظــام التدريــب بوقــت كامــل داخــل المدرســة فيبلــغ الحــد األقصــى 
ــرة؛ يجــوز لجهــة العمــل  ــب ســتة أشــهر. خــالل هــذه الفت ــرة التدري لفت
فصلــك دون إبــداء األســباب، كمــا يجــوز لــك أيضــا االســتقالة دون إبــداء 

ــة 13(. ــباب )انظــر ضفح األس
 

يشــمل مصطلــح جــودة التدريــب كل مــا يجعــل تدريبــك فتــرة تعلـّـم تتميــز 
بالكفــاءة والجــودة الفائقــة )انظــر صفحة 12(.

الحمايــة القانونيــة هــي حــق أعضــاء النقابــات العماليــة فــي تلقــي 
المشــورة القانونيــة والتمثيــل القانونــي فــي أي دعــوى قضائيــة فــي 
ــض  ــي بع ــي. وف ــون االجتماع ــل والقان ــون العم ــة بقان ــائل المتعلق المس
المحكمــة  أو  العمــل  محكمــة  أمــام  دعــوى  رفــع  يكــون  األحيــان 
االجتماعيــة هــو المــالذ األخيــر لعضــو النقابــة العماليــة مــن أجــل فــرض 
حقوقــه، علــى ســبيل المثــال إذا كان يريــد الدفــاع عــن نفســه ضــد الفصــل 
مــن العمــل أو اإلنــذار. ويمكــن ألعضــاء النقابــات العماليــة اســتناًدا إلــى 
ــم  ــوا تمثيله ــة أن يطلب ــات العمالي ــا النقاب ــي توفره ــة الت ــة القانوني الحماي
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ــي  ــر المال ــر، دون الخط ــزم األم ــة، وإذا ل ــام المحكم ــي أم ــكل مهن بش
المتمثــل فــي المــرور علــى عــدة درجــات تقاضــي )انظــر صفحــة 53(.

ــى  ــه الحصــول عل ــن في ــذي يمك ســن اســتحقاق المعــاش هــو الســن ال
ــا  ــز اآلن فــي ألماني ــر جائ معــاش كامــل دون اقتطــاع. وهــذا األمــر غي
ــادة  ــرار زي ــم إق ــارس/آذار 2007 ت ــي م ــا. فف ــوغ 67 عاًم ــد بل إال بع
تدريجيــة فــي ســن التقاعــد الــالزم للحصــول علــى معــاش التقاعــد 
ــي  ــا. وهــذا »التقاعــد ف ــداًل مــن 65 عاًم ــا ب ــح 67 عاًم النظامــي ليصب
ســن 67 عاًمــا« يجعــل مــن الصعــب علــى الشــباب أن يجــدوا فــرص 
عمــل، ألن كبــار الســن عليهــم اآلن العمــل لعمــر أطــول. ولــم يعــد 
ــى العمــل حتــى ســن  ــادرون فعــاًل عل ــام ق معظــم العمــال فــي هــذه األي
ــا. وبالنســبة ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي التقاعــد قبــل األوان؛  65 عاًم
غالًبــا تكــون النتيجــة خفــض معــاش التقاعــد. ولهــذا الســبب ينتقــد اتحــاد 
شــباب النقابــات العماليــة »التقاعــد فــي ســن 67 عاًمــا« باعتبــاره قانوًنــا 
لتخفيــض المعــاش. وهــذا يعنــي فــي الوقــت نفســه أن شــباب اليــوم لــن 
يكــون بوســعهم فيمــا بعــد الحصــول علــى معــاش كامــل دون اقتطــاع إال 

ــا. بعــد بلوغهــم ســن 67 عاًم

ُيعــد تأميــن معــاش التقاعــد ركيزة مــن ركائز نظــام التأميــن االجتماعي. 
ــن عليهــم إجبارًيــا. وفــي عــام  وفيــه يكــون جميــع الموظفيــن تقريًبــا مؤمَّ
2016؛ بلــغ ســقف تقييــم االشــتراك فــي تأميــن معــاش التقاعــد القانونــي 
6200 يــورو )فــي الغــرب( و5400 يــورو )فــي الشــرق( كل شــهر. 
وتكمــن المهمــة الرئيســية لتأميــن معــاش التقاعــد فــي صــرف المعــاش 
ــي  ــة الت ــراءات الطبي ــل اإلج ــن أج ــك م ــه، وكذل ــه وورثت ــن علي للمؤمَّ
ــى  ــدرة عل ــي واســتعادة الق ــال- عالجــات التعاف ــى ســبيل المث ــا- عل منه

ــي  ــًرا ف ــي كثي ــاش القانون ــد المع ــح أال يزي ــن المرج ــه م ــب. وألن الكس
المســتقبل، ممــا يجعلــه غيــر كاٍف لتأميــن ســبل العيــش فــي الشــيخوخة 
فــي أغلــب األحــوال، يؤّمــن كثيــر مــن الموظفيــن علــى أنفســهم بشــكل 
ــد  ــاش تقاع ــن مع ــن شــيخوخة مؤسســي وتأمي ــن خــالل تأمي ــي م إضاف
ــة، يســتند  ل بصــورة تضامني ــي الممــوَّ ــا للمعــاش القانون خــاص. وخالًف
تأميــن معــاش التقاعــد الخــاص علــى تراكــم ملكيــة رأس المــال، ومــن ثــم 
يعتمــد بصــورة أقــوى علــى النشــاط االقتصــادي وأســواق رأس المــال.

لجنــة التحكيــم أو هيئــة التحكيــم يتــم تشــكيلها فــي غرفــة المهــن الحرفيــة 
ــات  ــض النزاع ــي ف ــا ف ــل مهمته ــارة. وتتمث ــة والتج ــة الصناع أو غرف
ــل أن يلجــأ  ــدرب قب ــى التدريــب( والمت ــم عل ــن صاحــب العمــل )القائ بي
الطرفــان إلــى المحكمــة لتســوية النــزاع القائــم بينهمــا. وفــي حالــة وجــود 
هيئــة تحكيــم كهــذه، يجــب أن يتــم فيهــا أوالً جلســة مجانيــة بالنســبة لــك 
مــن أجــل فــض النــزاع قبــل أن يتســنى اللجــوء إلــى المحكمــة. الجلســات 
ليســت علنيــة. وتتكــون هيئــة التحكيــم مــن ممثليــن عــن أصحــاب العمــل 
ــك، فإنهــا  ــاق. وإذا فشــل ذل ــى االتف ــن إل ــع الطرفي والعمــال وتحــاول دف
تصــدر حكمــا، غيــر أن هــذا الحكــم ال يكــون ملزمــا إال إذا قبلــه الطرفــان 

)أي المتــدرب والقائــم علــى التدريــب( فــي غضــون أســبوع واحــد.

المؤتمــر المدرســي هيئــة مدرســية تتألــف حســب الواليــة بنســب معينــة 
مــن المعلميــن وأوليــاء األمــور والطلبــة. ويقــدم المؤتمــر المدرســي 
المشــورة ويتخــذ القــرارات فــي المشــاكل المدرســية، ويمكنــه بذلــك 
االســتفادة مــن هيئــة تمثيــل الطلبــة فــي توصيــل اهتمامــات الطلبــة 

وشــواغلهم )انظــر صفحــة 33(.
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ــن  ــراد م ــة أف ــن خمس ــع م ــي المصان ــب ف ــن ُتنتخ ــل المعاقي ــة تمثي هيئ
المعاقيــن علــى األقــل أو ممــن يعادلهــم مــن زمالئهــم. وهــي تمثــل 
مصالحهــم الخاصــة أمــام صاحــب العمــل ومجلــس العمــال وفــي فريــق 

ــة 37(. ــر صفح ــع )انظ ــل المصن ــل داخ العم

ــم  ــك ت ــع. ولذل ــي الواق ــوًدا ف ــون موج ــي أال يك التحــرش الجنســي ينبغ
الســكوت علــى هــذا الموضــوع أيًضــا لســنوات عديــدة. ومــع ذلــك، فــإن 
المشــكلة مــا زالــت قائمــة حتــى اليــوم كمــا كانــت قبــل قــرن مــن الزمــان. 
ــي  ــرة ف ــن الشــركات الكبي ــد م ــي العدي ــرأي ف ــر اســتطالع لل ــد أظه وق
ألمانيــا أن اثنتيــن مــن كل ثــالث موظفــات مــن اإلنــاث قــد تعرضــن ذات 
مــرة خــالل حياتهــن المهنيــة للتحــرش للجنســي بشــكل مــن األشــكال مــن 
قبــل زميــل أو مديــر فــي العمــل. وفــي عــام 1994 قــرر المشــّرع القيــام 
بمحاولــة علــى األقــل لحمايــة النســاء المضطهــدات، وذلــك مــن خــالل 
»قانــون حمايــة الموظفــات مــن التحــرش الجنســي فــي مــكان العمــل« 
ــام  ــون الع ــد القان ــا بع ــه فيم ــل محل ــذي ح ــن ال ــة الموظفي ــون حماي )قان

.)AGG( للمســاواة فــي المعاملــة
التحــرش  مــن  المتضــررات  للنســاء  هائلــة  حقوًقــا  المشــّرع  يقــر 
ــات.  ــة الموظف ــر لحماي ــاذ تدابي ــل باتخ ــاب العم ــِزم أصح ــي وُيل الجنس
الجنســي.  التحــرش  وتقــاوم  نفســها  عــن  المــرأة  تدافــع  أن  ويجــب 
ــن مســاعدة  ــي هــذا الشــأن. وتجدي ــة الدعــم ف ــك العمالي ــِك نقابت ــدم ل وتق
ــي ــع اإللكترون ــى الموق ــا- عل ــد االســم أيًض ــة وســريعة- دون تحدي  أولي

علــى  االستشــارات-  منتــدى  وهــو   ،www.doktor-azubi.de
اإلنترنــت- التابــع التحــاد شــباب اتحــاد النقابــات العماليــة األلمانيــة

.)DGB-Jugend(

التضامــن يعنــي أن يعمــل النــاس مــن أجــل بعضهــم بعًضــا وأن يســاندوا 
بعضهــم بعًضــا حتــى لــو لــم يكونــوا معنييــن بمشــكلة مــا لحظــة حدوثهــا. 
التضامــن هــو المبــدأ األساســي األهــم للنقابــات للعماليــة )انظــر صفحــة 

.)54

التضامــن  فــي  األهــم  العنصــر  هــو  االجتماعــي  التأميــن  نظــام 
االجتماعــي. وهــو يشــمل التأميــن الصحــي وتأميــن الرعايــة التمريضيــة 
وتأميــن معــاش التقاعــد والتأميــن ضــد البطالــة والتأميــن ضــد الحــوادث.

اإلضــراب هــو الوســيلة المشــروعة واألخيــرة التــي تلجــأ إليهــا النقابــات 
العماليــة للنضــال فــي نزاعــات األجــور مــن أجل تحســين ظــروف العمل 
والظــروف المعيشــية للعمــال. وألن العمــال ليــس لديهــم وســائل إنتــاج، 
فإنهــم ال يســتطعيون وضــع صاحــب العمــل تحــت ضغــط إال مــن خــالل 
ســحب قــوة العمــل، وتحديــًدا باللجــوء إلــى اإلضــراب. وللمتدربيــن أيًضا 
الحــق فــي اإلضــراب إذا مــا كان األمــر يمــس مصالحهــم. تدفــع النقابــات 
ــرة اإلضــراب.  ــة إضــراب طــوال فت ــن إعان ــال المضربي ــة للعم العمالي
وُيســمح فــي العديــد مــن البلــدان األوروبيــة أيًضــا باإلضــراب السياســي. 
ــه ضــد صاحــب العمــل أثنــاء عمليــة تفــاوض حول  وهــو إضــراب ال يوجَّ
األجــور، ولكنــه ُيســتخدم كأداة ضغــط لتحقيــق مطالــب سياســية. غيــر أن 

اإلضــراب السياســي محظــور فــي جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة.
اســتقاللية تحديــد األجــور هــي حــق لطرفــي اتفــاق األجــور الجماعــي، 
يمّكنهمــا مــن إبــرام اتفــاق أجــور جماعــي مــع بعضهمــا بعًضــا وتحديــد 
ــتراطات  ــالت أو اش ــتقلة ودون تدخ ــورة مس ــه بص ــل في ــروف العم ظ

ــاًل.  ــة، مــن جهــات سياســية مث خارجي

http://www.doktor-azubi.de
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اتفاقــات األجــور الجماعيــة تنظــم األجــور والرواتــب وســاعات العمــل 
ــم  ــا. ويت ــا أو شــركة م ــي قطــاع م ــن ف وظــروف العمــل العامــة للعاملي
العمــل  أصحــاب  واتحــاد  العمــل  أصحــاب  بيــن  بشــأنها  التفــاوض 
والنقابــات العماليــة المعنيــة. واتفاقــات األجــور الجماعيــة محــدودة زمنًيــا 
ويجــب إعــادة التفــاوض بشــأنها بعــد انقضــاء مــدة ســريانها. وإذا شــارك 
ــاد  ــي اتح ــاق أجــور جماعــي أو كان عضــًوا ف ــرام اتف ــي إب ــع ف المصن
ــاق أجــور جماعــي، فيكــون ألعضــاء  ــرم اتف ــذي أب ــل ال أصحــاب العم
النقابــة العماليــة حــق قانونــي واجــب النفــاذ فــي الحصــول علــى مزايــا 

ــا لالئحــة األجــور )انظــر صفحــة 53(. طبًق

ــذان يتفاوضــان مــع  ــان الل ــا الطرف ــاق األجــور الجماعــي هم ــا اتف طرف
ــاق األجــور الجماعــي ويبرمانــه. وهــذان  بعضهمــا بعًضــا بشــأن اتف
الطرفــان همــا النقابــات العماليــة مــن جهــة، وأصحــاب العمــل أو 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــم م ــة له ــادات الممثل االتح

ــم  ــي ت ــة الت ــي المهن ــل ف ــة عم ــي عالق ــول ف ــه الدخ ــد ب ــن ُيقص التعيي
تعلمهــا بعــد أن تجتــاز االمتحــان النهائــي. ولألســف، ال يوجــد حــق 
أساســي فــي اســتمرار التوظيــف بعــد انتهــاء التدريــب المهنــي، غيــر أن 
هنــاك اســتثناءات فــي بعــض اتفاقــات األجــور الجماعيــة. فعلــى ســبيل 
 )IG Metall( المثــال، ناضلــت نقابــة عمــال الصناعــات المعدنيــة
ــزاع الحــق  ــي انت ــرة حــول األجــور ونجحــت ف ــي المفاوضــات األخي ف
األساســي فــي التوظيــف الدائــم لمتدربيهــا بعــد انتهــاء تدربيهــم المهنــي. 
ــاً  ينبغــي لــك أن تستفســر مبكــًرا )فــي موعــد غايتــه ثالثــة أشــهر تقريب
مجلــس  تقابــل  وأن  التعييــن،  عــن  المهنــي(  التدريــب  انتهــاء  قبــل 
العمــال أو هيئــة تمثيــل العمــال. ويحــق ألعضــاء لجنــة تمثيــل الشــباب 

والمتدربيــن )JAV( باعتبارهــم جهــة تمثيــل مصالــح الحــق فــي التعييــن 
ــة 48(. ــي )انظــر صفح ــب المهن ــاء التدري ــد انته بع

ســاعات العمــل اإلضافيــة ُيقصــد بهــا عــادًة تجــاوز وقــت العمــل المتفــق 
عليــه تعاقدًيــا. غيــر أنــه يمكــن أيًضــا تحديــد أو تعريــف مصطلــح 
األجــور  اتفاقــات  فــي  أخــرى  بطريقــة  اإلضافيــة  العمــل  ســاعات 
الجماعيــة أو اتفاقــات المصنــع أو عقــود العمــل. وال يمكــن مطالبــة 
أي متــدرب بالعمــل لســاعات إضافيــة- أي تجــاوز وقــت العمــل المتفــق 
عليــه تعاقدًيــا- إال إذا كان ُيدفــع لــه أجــر منفصــل مقابــل ذلــك أو كان يتــم 

ــم. ــراغ مالئ ــت ف ــك بوق ــض ذل تعوي

التأميــن القانونــي ضــد الحــوادث فــرع مــن نظــام التأميــن االجتماعــي. 
ــن عليهــم فــي نظــام التأميــن ضــد  وجميــع العمــال والمتدربيــن مؤمَّ
الحــوادث. ويتمتــع المؤّمــن عليــه بغطــاء تأمينــي أثنــاء ممارســة العمــل 
ــودة  ــاب والع ــق الذه ــي طري ــيره ف ــاء س ــك أثن ــن وكذل ــع للتأمي الخاض
ــى العمــل.  ــق إل ــه الطري ــق علي ــالزم لممارســة العمــل، وهــو مــا يطل ال
ــوادث.  ــي ضــد الح ــن القانون ــي التأمي ــتراكات ف ــل الشــركة االش وتتحم
ــط  ــي الرواب ــة ف ــوادث- المتمثل ــد الح ــن ض ــات التأمي ــتخدم مؤسس وتس
المهنيــة- هــذه االشــتراكات لتمويــل تدابيــر الوقايــة مــن الحــوادث ودفــع 

ــك. ــر ذل ــات الحــوادث وغي إعان

اإلجــازة هــي وقــت ال يعمــل فيــه الموظــف مــن أجــل االســتجمام 
ــة  ــازة المدفوع ــره )اإلج ــع أج ــتمرار دف ــع اس ــه م ــن نفس ــح ع والتروي
ــف الحــد  ــة االســتجمام. ُيصنَّ ــق عليهــا أيًضــا عطل ــك ُيطل األجــر(. ولذل
األدنــى القانونــي لإلجــازة للعمــال والمتدربيــن دون الســن القانونيــة تبًعــا 
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ألعمارهــم، حيــث يبلــغ 30 يــوم عمــل علــى األقــل لمــن هــم دون ســن 
16 عاًمــا، وال يقــل عــن 27 يــوم عمــل لمــن هــم أقــل مــن 17 عاًمــا، 
ــا. ــوم عمــل لمــن هــم دون ســن 18 عاًم ــل عــن 25 ي ــن ال يق ــي حي ف

وبالنســبة لجميــع العمــال والمتدربيــن األكبــر مــن 18 عاًمــا؛ يبلــغ الحــد 
األدنــى القانونــي لإلجــازة 24 يــوم عمــل. وهــذا يعــادل أربعــة أســابيع 
فــي الســنة. غيــر أنــه فــي معظــم القطاعــات يتــم التفــاوض فــي اتفاقــات 
ــاوز  ــازة تتج ــى إج ــي الحصــول عل ــق ف ــول الح ــة ح ــور الجماعي األج
ــم  ــك، يت ــى ذل ــة 22(. عــالوة عل ــي )انظــر صفح ــى القانون ــد األدن الح
ــم  ــي معظ ــي ف ــور جماع ــاق أج ــى اتف ــاًء عل ــركات- بن ــض الش ــي بع ف
الحــاالت- دفــع مــا يســمى ببــدل العطلــة. وهــذا البــدل ُيدفــع غالًبــا مــرة 
واحــدة فــي العــام كعــالوة إضافيــة إلــى جانــب اإلجــازة المدفوعــة األجر. 
ولكــي يتســنى تحديــد حقــك فــي اإلجــازة أو حقــك فــي الحصــول علــى 
ــة، ينبغــي لــك أن تســأل نقابتــك العماليــة عمــا إذا كان هنــاك  بــدل عطل
ــول و/أو  ــازة أط ــى إج ــك الحصــول عل ــل ل ــي يكف ــور جماع ــاق أج اتف

بــدل عطلــة.

المكافــأة مــرادف آخــر لكلمــة المرتــب. بالنسبــة للمتدربين يكــون الحديث 
حــول مكافــأة تدريــب، ألن المتدربيــن يذهبــون إلــى المصنع مــن أجل التعلم 

وليــس مــن أجــل العمل فحســب )انظــر أيًضــا "مكافأة التدريــب"( .

ممثلــو النقابــة يتولــون مهمــة أخــرى تختلــف عــن مهمــة مجلــس العمــال 
ــاء  ــح أعض ــو مصال ــم ممثل ــة ه ــو النقاب ــال. ممثل ــل العم ــة تمثي أو هيئ
ــي أقســام العمــل بالشــركة. وهــم أفضــل مــن يعــرف مشــاكل  ــة ف النقاب

العمــال وشــواغلهم مــن خــالل اتصالهــم اليومــي بهــم.

نظــام التدريــب بوقــت كامــل داخــل المدرســة هــو نــوع مــن التدريــب إذا 
ــة.  ــي المدرس ــا ف ــي- حصرًي ــب الداخل ــتثناء التدري ــه- باس ــم إتمام كان يت
وبالتالــي ال يكــون الشــخص هنــا فــي أغلــب األحــوال فــي وضــع 
»المتــدرب«، ولكــن فــي وضــع »الطالــب«. وعلــى عكــس، ال يشــتمل 
التدريــب المــزدوج- بنظــام التدريــب بــدوام كامــل داخــل المدرســة- فــي 
المعتــاد علــى مكافــأة تدريــب )ال ُيدفــع ســوى بــدل انتقــال، إعانــة بموجــب 
قانــون دعــم التعليــم االتحــادي BAföG للطلبــة ومــا شــابه(. وحيــث إن 
قانــون التعليــم والتدريــب المهنــي الجديــد يجيــز لــدورات التدريــب بــدوام 
كامــل داخــل المدرســة االختبــار لــدى الغــرف المعنيــة، فقــد أصبــح مــن 

ــد تدريــب. ــرام عق ــدون إب الممكــن اآلن أيًضــا إتمــام التدريــب ب

اإلضــراب التحذيــري هــو تعليــق العمــل لفتــرة قصيــرة مــن جانــب العمــال 
العامليــن بأجــر مــن أجــل ممارســة ضغــط أثنــاء المفاوضــات حــول 
ــة  ــا إعان ــع هن ــة 85( ال ُتدف ــا لإلضــراب )انظــر صفح ــور. وخالًف األج
ــى عكــس اإلضــراب المنتظــم،  ــدام األجــر. وعل ــض انع إضــراب لتعوي
غالبــا يتــم خــوض اإلضــراب التحذيــري أثنــاء ســير مفاوضــات األجــور 
ــر  ــا أكب ــوض إضراًب ــا أن تخ ــا أيًض ــة يمكنه ــة العمالي ــار أن النقاب إلظه

ــم يتحــرك صاحــب العمــل.  ــرة أطــول إذا ل ولفت

الشهادة – انظر شهادة الخبرة أو شهادة التدريب.

لغــة الشــهادة هــي الصيغــة التــي يشــيع اســتخدامها فــي الشــهادات وغالًبــا 
ــا أن  ــن أيًض ــا يمك ــر أنه ــماع، غي ــى األس ــد عل ــع جي ــا وق ــون له ــا يك م
تتضمــن تقييًمــا ســلبًيا بســبب العبــارات الصعبــة والمعقــدة. وقــد تتســاوى 

ــغ محــددة مــع بعــض الدرجــات أو المعانــي )انظــر صفحــة 47(. ِصَي
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DGB Bundesvorstand
Abteilung Jugend und Jugendpolitik
Florian Haggenmiller, Bundesjugendsekretär
Henriette-Herz-Platz 2, 10178 Berlin
Tel.: 030 / 240 60 381
E-Mail: jugend@dgb.de

DGB Bezirk Baden- Württemberg
Andre Fricke, Bezirksjugendsekretär
Willi-Bleicher-Straße 20, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711 / 202 82 48
E-Mail: jugend-bw@dgb.de

DGB Bezirk Bayern, Abt. Jugend & Bildung
Astrid Backmann, Bezirksjugendsekretärin
Schwanthalerstraße 64, 80336 München
Tel.: 089 / 51 70 02 26
E-Mail: info@dgb-jugend-bayern.de

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Christin Richter, Bezirksjugendsekretärin
Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
Tel.: 030 / 21 24 03 13
E-Mail: christin.richter@dgb.de
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DGB-Jugend Hessen-Thüringen
Fabian Wagner, Bezirksjugendsekretär
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, 60329 Frankfurt/
Main
Tel.: 069 / 27 30 05 57
E-Mail: jugend-hessen@dgb.de

DGB Bezirk Niedersachsen- Bremen und 
Sachsen-Anhalt
Ruben Eick, Bezirksjugendsekretär
Otto-Brenner-Straße 7, 30159 Hannover
Tel.: 0511 / 126 01 65
E-Mail: dgb-jugend.info@dgb.de

DGB Bezirk Nord
Jeanine Weigel, Bezirksjugendsekretärin
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 28 58 223
E-Mail: jeanine.weigel@dgb.de

DGB Bezirk NRW
Eric Schley, Bezirksjugendsekretär
Friedrich-Ebert-Straße 34-38, 40210 Düsseldorf
Tel.: 0211 / 368 31 35
E-Mail: eric.schley@dgb.de

DGB-Jugend Sachsen
Marlen Schröder, Bezirksjugendsekretärin
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel.: 0351 / 863 31 03
E-Mail: marlen.schroeder@dgb.de

DGB-Jugend Sachsen-Anhalt
Katrin Skirlo, Landesjugendsekretärin
Otto-von-Guericke-Straße 6, 39104 Magdeburg
Tel.: 0391 / 625 03 30 oder - 17
E-Mail: katrin.skirlo@dgb.de

DGB-Jugend Rheinland Pfalz
Leonie Hein, Bezirksjugendsekretärin
Kaiserstraße 26-30, 55116 Mainz
Tel.: 061 31 / 28 16 35
E-Mail: leonie.hein@dgb.de

DGB-Jugend Saar
Mike Kirsch, Landesjugendsekretär
Fritz-Dobisch-Straße 5, 66111 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 400 01 24
E-Maill: mike.kirsch@dgb.de
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Gewerkschaften

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Stefan Pfaff
Reifenberger Straße 21, 60489 Frankfurt am Main
E-Mail: stefan.pfaff@gew.de

Gewerkschaft NGG
Christoph Schink, Berufl. Bildung Referat jungeNGG
Haubachstraße 76, 22765 Hamburg
E-Mail: christoph.schink@ngg.net

IG BAU Bundesvorstand
Natascha Ponczeck, Bundesjugendsekretärin
Olof-Palme-Straße 19, 60439 Frankfurt/Main
E-Mail: natascha.ponczeck@igbau.de

IG BCE Hauptverwaltung
Michael Porschen, Bundesjugendsekretär
Königsworther Platz 6, 30167 Hannover
E-Mail: michael.porschen@igbce.de

IG Metall Vorstand
Michael Schmitzer, Ressortleiter Junge IG Metall
E-Mail: michael.schmitzer@igmetall.de
Ansprechpartnerin: Stefanie Holtz
E-Mail: stefanie.holtz@igmetall.de
Wilhelm-Leuschner-Straße 79, 60329 Frankfurt/Main

JUNGE GRUPPE in der Gewerkschaft der Polizei 
)GDP(   
Torsten Rohde,  Bundesjugendsekretär
Stromstraße 4, 10555 Berlin
E-Mail: torsten.rohde@gdp.de

EVG Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
Carsten Petri, Bundesjugendsekretär
Weilburger Str. 24, 60326 Frankfurt/Main
E-Mail: carsten.petri@evg-online.org

ver.di Bundesvorstand
Simon Habermaaß, Bundesjugendsekretär
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail: simon.habermaass@verdi.de
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