
مربی جوانان چه مراحلی دارد؟
مربی جوانان می تواند در سه سطح صورت گیرد. مدت مشاوره 

به سؤاالت ش� بستگی دارد. والدین یا افرادی که برای ش� مهم 

هستند نیز می توانند در مشاوره رشکت داشته باشند.

سطح ١ - مصاحبه ی اول

در این جا اطالعات کلی به دست خواهید آورد. اگر نیاز به 

پشتیبانی بیشرتی داشتی، می توانی در سطح ٢ یا ٣ نیز از ح�یت 

برخوردار شوید.

سطح ٢ - مشاوره 

در این سطح زمان نسبتاً بیشرتی رصف شفاف سازی سؤاالت زیر 

می شود:

> آیا باز هم می خواهی به مدرسه بروی؟

> به چه کاری عالقه داری؟

> آیا چیزهایی هستند که مانع یادگیری یا کارت شوند؟

سطح ٣ - همراهی 

این سطح می تواند تا یک سال هم به طول بیانجامد.

> می توانی تجربه های عملی در دنیای کار داشته باشی و

> گزارشی در اختیارت قرار می گیرد که در آن پیشنهاداتی برای  

آینده ات وجود دارد.  

مربی جوانان برای چه؟
اآلن ١٥ سال یا بیشرت از زندگی تو می گذره و سؤال های زیادی 

داری ...

>  آیا باز هم باید به مدرسه بروم یا کارآموزی را آغاز کنم؟

به چه کاری عالقه دارم؟   <

>  کجا نیاز به ح�یت دارم؟

مربی جوانان می تواند به تو کمک کند که پاسخ این گونه سؤاالت 

را بیابی.

مربی جوانان می تواند به تو کمک کند که پاسخ این گونه سؤاالت 

را بیابی.

. . . به هر حال امتحان آن رضری ندارد

مربی جوانان چیست؟
مربی جوانان یک پیشنهاد ح�یت است برای جوانانی که تحصیالت 

اجباری خود را ²ام کرده اند یا دیگر ±ی خواهند ادامه تحصیل 

دهند.

>  تو توانایی های فردی خود را خواهی شناخت.

>  عالقه های کاری خود را خواهی یافت.

درباره ی مدارس بعدی احت�لی اطالعات کسب خواهی کرد.   <

. . . مربی جوانانرایگان و داوطلبانه است



چگونه می توانی از مربی
 جوانان بهره مند شوی؟

چگونه می توانی از مربی جوانان بهره مند شوی؟

> ... به معلمت مراجعه کن یا

> ... مستقیم با مربی جوانان ²اس بگیر. اطالعات ²اس در 

www.neba.at/jugendcoaching/anbieterinnen قابل 

دسرتسی هستند.

بعد از آن چه می شود؟
یکی از نتایج مربی جوانان می تواند ورود تو به دنیای کار باشد. 

مشاورت می تواند ش� را در نخستین وقت مالقات همراهی کند. 

همچنین می تواند در زمینه ی دیگر پیشنهادات ح�یتی شبکه ی 

نبا (NEBA-Netzwerk) یا دیگر سازمان ها و نهادها اطالعات 

در اختیارت قرار دهد.

هر زمانی که به ح�یت نیاز داشتی، می توانی به مربی جوانان 

بازگردی.

... شانس بیشرت، آینده ی بهرت

neba.at/jugendcoaching

FAS

neba.at/jugendcoaching

این اقدام از سوی صندوق اجت�عی اروپا تأمین مالی می شود.

نبا (NEBA) اقدامی ابتکاری از وزارت خدمات اجت�عی است.

مهر برجسته

صاحب رسانه و نارشوزارت خدمات اجت�عی، 1010 وین، خیابان بابن 

برگر 5

CM Creative :ایده پردازی و طرح

CM Creative ،هیأت تحریریه: وزارت خدمات اجت�عی

عکس: وزارت خدمات اجت�عی/ باربارا کروباخ، کریستین ترولر، کالوس 

مرگنسرتن، آندریاس فیرش

"شانس من برای آینده"


