اآلباء واألمهات األعزاء،
أولياء األمور األعزاء!
وكثيرا ما يتساوى إنجازاتهن األكاديمية في هذه المجاالت مع الشباب .ومع
العديد من الشابات موهوبات رياضيًا وتقنيًا وعلميًا،
ً
ذلك ،فإن بعض االفتراضات الخاطئة حول المهنة والجنس تتسبب في أن تقوم العديد من الشابات بتقييد اختياراتهن المهنية بشك ٍل
كبير .حيث يلجأن إلى الوظائف (الدراسية) المألوفة ّ
لهن والتي تعمل فيها النساء في الغالب ،مثل وظيفة بائعة بالتجزئة ،وبائعة في
نادرا ما يخترن المهن الدراسية أو التوجهات الدراسية في مجاالت الحِ رف
مكتب ،ومصففة شعر وصانعة بواريك .ومن ناحية أخرىً ،
اليدوية والتقنية والعلمية .ومع ذلك ،فهذه المجاالت توفر ا
دخًل أكبر وفرص عمل أعلى ،وبالتالي مزيداا من الفرص وإمكانيات التطور.

) ابنتكم فرصةً ذهبية لكسب الخبرات والتدريب في مجاالت العمل التقنية والحرفية والعلمية ،باإلضافة
يمنح يوم الفتاة (
إلى صقل االهتمامات والقدرات والمواهب ،أو اكتشاف قدرات ومواهب جديدة كامنة داخلها.
) وتُقدم ّ
لهن
شركة ومؤسسة ورش عملها ومختبراتها للتلميذات من جميع أنحاء تيرول في يوم الفتاة (
تفتح حوالي
) ،ستحصل ابنتكم على انطباع عن التنوع
المرافقة من خالل برنامج تفاعلي .ومن خالل المشاركة في يوم الفتاة (
الكبير في الفرص المهنية المتاحة لها ،وبالتالي ستجد مساعدة توجيهية الختيار مهنة بنجاح.
للمرة الثانية والعشرين في والية تيرول ،وهو عبارة عن فعالية متعلقة
أبريل
) في يوم
يُقام يوم الفتاة (
بالمدرسة .والجدير بالذكر أن ابنتكم سيتم تأمينها طوال فترة تواجدها داخل الشركة.

وف ًقا للخطة ،لكن مع ضمان سالمة جميع
) في تيرول
كوفيد  :يجب تنفيذ يوم الفتاة (
المشاركين والمساهمين في الوقت نفسه ،ومنع انتشار المرض .لذلك ،يجري تقييم الوضع الراهن باستمرار ،ويتم
اتخاذ التدابير المناسبة إذا لزم األمر وإبالغ الجميع في الوقت المناسب.

يرجى االنتباه إلى


أنه ال يتعين على الفتيات زيارة إحدى الشركات مع باقي زمالء الفصل ،ولكن تختار كل فتاة لنفسها مهنة في المجال
).
التقني أو الحرفي أو العلمي وتتعرف عليها في يوم الفتاة (

 أنه على كل جهة أن تتيح مكانين على األقل في يوم الفتاة (
الشركات.

) .تقضي تلميذتان على األقل يوم العمل في إحدى

كيف يمكنكم تقديم الدعم البنتكم؟
 .ساعدوا ابنتكم على اتخاذ قرار بشأن مجال العمل التقني أو الحرفي أو العلمي الذي ترغب في التعرف عليه في يوم الفتاة
) عبر الرابط
) .يمكن العثور على معلومات حول هذه المهن على الموقع اإللكتروني ليوم الفتاة (
(
 .تنبيه :عند اختيار المهنة مع ابنتكم ،يُرجى أيضًا مراعاة مكان الشركة
ّ
بمفردهن.
المعنية ،حيث تنتقل الفتيات من الشركة وإليها
) وكيفية
 .يمكن التخطيط سويًا لطريقة الوصول إلى الشركة  /المؤسسة التي ستزورها ابنتكم في يوم الفتاة (
)
) في تيرول ،باالشتراك مع رابطة وسائل المواصالت في تيرول (
عودتها إلى المنزل .يوفر يوم الفتاة (
ّ
لديهن تذكرة مدرسة تيرول (أو تذاكر أخرى
وشركة النقل في إنسبروك ( ) ،لجميع تلميذات المدارس الالتي ليس

) عبارة عن فعالية تنظمها هيئة تطوير سوق
يوم الفتاة (
العمل ذات المسؤولية المحدودة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بوالية
تيرول،
ومدعومة من والية تيرول ،قسم شؤون المجتمع والعمل.

 ،يمكن البنتكم شراء تذكرة
لالستخدام المجاني لوسائل النقل العام) االنتقال المجاني من الشركة وإليها .في أبريل
) .تنبيه :ينطبق ذلك فقط عند توفر
من الموقع اإللكتروني ليوم الفتاة (
أبريل
تستخدم في يوم
) في تيرول ،والتي ستحصل عليها ابنتكم بعد التسجيل في شهر مارس .سوف
شهادة المشاركة في يوم الفتاة (
).
تتلقى ابنتكم كافة المعلومات اإلضافية حول التذكرة المجانية في الوقت المناسب قبل يوم الفتاة (
 .ناقشوا مع بنتكم توقعاتها حول يوم الفتاة (

) واصطحبوها خالل فعاليات يوم الفتاة (

).

امنحوا بنتكم الشعور باألمان من خالل إعدادها جيدًا قبل الفعالية ،وذلك حتى ال تعوقها رهبة اليوم من االستمتاع بفعالية مليئة
بالتجارب والخبرات واالنطباعات.

) عبارة عن فعالية تنظمها هيئة تطوير سوق
يوم الفتاة (
العمل ذات المسؤولية المحدودة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بوالية
تيرول،

يرجى ملء شهادة تأكيد موافقة الوالدين ،وتوقيعها ،ثم تسليمها.

إقرار ولي األمر
أوافق على مشاركة ابنتي ___________________________________

في يوم الفتاة) في والية تيرول المنعقد في

أبريل

.

) في تيرول ،وإذا كانت غير قادرة
كما أؤكد أيضًا رغبتي في دعم ابنتي في التحضير والمتابعة لحضور يوم الفتاة (
أو البريد
على القيام بذلك (بسبب المرض) ،فسأتصل بإليسا نوندلينجر (مديرة المشروع) على الهاتف:
.
اإللكتروني:
اسم ولي األمر_____________________________________________ :

_____________________________ ________________________________________________
توقيع ولي األمر
المكان/التاريخ
_____________________________ ________________________________________________
توقيع التلميذة
المكان/التاريخ
إرشاد الصورة
معلومات حماية البيانات
) ،فمن الممكن أن يتم التقاط الصور ومقاطع الفيديو
باإلضافة إلى إدارة بيانات التسجيل ،وهو أمر ال غنى عنه لتنظيم وتنفيذ فعالية يوم الفتاة (
ووالية تيرول والشركات المشاركة ونشرها على المواقع اإللكترونية وفي وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المطبوعة.
من قبل
يمكن أيضًا إرسالها إلى الشركات اإلعالمية في إطار إعداد البيانات الصحفية .وفيما يتعلق بمعالجة هذه البيانات ،فإننا نستند إلى مصالحنا المشروعة (المادة
 ،الفقرة  ،البند و من الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي) وفي بعض الحاالت الفردية نعتمد على موافقتك ،إذا منحتها لنا مسبقًا في
) وإعداد التقارير عنها بشك ٍل فعال ،وبالتالي
صيغة كتابية .دون نشر الصور ومقاطع الفيديو ،لن يكون من الممكن توثيق فعالية يوم الفتاة (
يتعذر تنفيذ مهام العالقات العامة بشك ٍل مناسب .وهذا األمر هام حتى يتيسر لنا توعية العالم بقضية المساواة وتكافؤ الفرص في سوق العمل .تهدف العالقات
).
العامة المستهدفة إلى توعية المزيد من األشخاص وتحفيز الفتيات والشابات وكذلك الشركات والمدارس على المشاركة في يوم الفتاة (
،
 ،ومقرها في
إذا كنت ال تريد نشر صور أو مقاطع فيديو البنتك ،فيرجى إرسال رسالة مختصرة إلى
 .للتأكد من التعامل مع طلبك بالفعل أثناء التقاط الصور أو مقاطع الفيديو،
أو إلى عنوان البريد اإللكتروني
.
وإبالغ والية تيرول والشركات المعنية في الوقت المناسب بذلك ،فإننا نطلب منك إخطارنا بحلول / /
يمكنك العثور على المزيد من المعلومات في إعالن حماية البيانات على موقعنا اإللكتروني عبر الرابط

) عبارة عن فعالية تنظمها هيئة تطوير سوق
يوم الفتاة (
العمل ذات المسؤولية المحدودة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بوالية
تيرول،

