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 )VP( 10ٳلى أھالي التالمیذ في السنة الـ

 
Réf. : AP/JV/est 2020 لوزان، أیلول / سبتمبر 

 حضرات السادة المحترمین، 

 بدأ ولدكم سنتھ الدراسیة العاشرة، وعلیھ أن یحؑدد قریبا خیارات من أجل مستقبلھ.   

، وھذا من أجل المھني توجیھللمرشدون متخصصون في علم النفس یتوافر لخدمتكم ، في المدرسة حیث یتعلمو
 المتخصص (ة) سیقوم المرشدوعلى القیام بالخطوات المطلوبة. كما  ابنكم أو ابنتكم، على التفكیرومؤازرة  مساعدتكم

یمكنھ و مھني من أجل بناء مشروع بجولة على الصفوف لشرح الخطوات المطلوبة المھنيفي علم النفس للتوجیھ  (ة)
 قد التعلیم الثانوي أو یتردد بین التعلیم المھني أو ابنكم أو ابنتكمإذا كان  ).على شكل ُمحترفالعمل بشكل جماعي (

 قابلة فردیة. سة یمكن طلب مصعوبات في المدر یالقي

  وھي:المختلفة الموضوعة تحت تصرفكم،  الوسائل ا�عالمیة، بموازاة ذلك، على االطالع إلىكما ندعوكم 

 (البرنامج مرفق) بالمھن ) الخاصةInfo-Métiers( اإلعالمیةالدورات  •
 )Salon des métiers et de la formation(معرض المھن والتدریب  •

 2020/تشرین الثاني نوفمبر 29إلى   24الذي یقام من
 ،منطقتكمفي  عن الدراسات والمھن االستعالممركز  •

)Centre d’information sur les études et les professions - CIEP ( 
 في الصفوف  )، الُموزعmon avenir m’appartient – AMP( "مستقبلي یخؑصني" كراس •
 "ابنتكممطویة "إلى األھل، دوركم األساسي في التوجیھ المھني إلبنكم أو  •

)Parents, votre rôle dans l’orientation de votre enfant(مرفق) ( 
 " VP مطویة " ما العمل بعد صف الـ •

)Que faire après la VP (مرفق) ( 
 "دورة تدریب، لماذا القیام بدورة تدریب؟ دلیل خاص موجھ لألھل" مطویة •

)Un stage, pour quoi faire ? Guide à l’usage des parents (مرفق) ( 
 "التدریب ما بعد اإللزلمي في كانتون فو"  كراس •

)La formation postobligatoire dans le canton de Vaud (مرفق) ( 
 www.vd.ch/orientation أنترنتموقع  •

◄ Pour les élèves de la scolarité obligatoire  
◄ Télécharger les publications de l’OCOSP  

 نبقى وبكل سرور على استعداد لتقدیم أیة معلومات تكمیلیة. 

 ونتوجھ لكم بالشكر سلفا على اھتمامكم بما ورد أعاله مع التقدیر وا�حترام.  

 مدیر(ة) المركز 

 الواردة أعاله :ملحقات
 .المؤسسات الدراسیة المعنیة لىإو والمدرسات المدرسین إلى :نسخ

http://www.vd.ch/orientation

