
شاگردێتى لە نەتشێڵ
‘.پەيداكردن بەدەم فێربوونەوە’ –ناوازەيە بۆ بەدەستهێنانى كارامەيى لە كاتى كاركردندا شاگردێتى بۆ الوان ڕێگايەكى 

 شاگردێتى هەر وا ڕۆيشتووە كە زياتر بۆ كار و پيشە كۆنەكانە، بەاڵم ئەمە ئيتر لەمەودوا وا نابێت.

سازييە لە پێناو بوارى پيشەو بەدەنگەوە هاتنى  سكۆتلەندييەكان لەاليەن حكومەتى سكۆتلەندييەوە پاڵپشتى دەكرێنشاگردێتييە 

بەندێكى بەهێزتر لە نێوان پەروەردە و خاوەن لە كارامەييەكاندا هەيە و هەروەها بۆ پێكهێنانى  کەپڕكردنەوەى ئەو كەلێنەى 

 .كارەکاندا

كەم و كورتييەكى ڕاستەقينەيان لە  لە ڕادەبەدەر خراوەتە ڕوو و زۆريشيان لەو سێكتەرانەدان كەهەمەجۆرييەكى 
هێزى  ا دەنێن بۆ خۆيان ئەگەرئەوەد سوودەكانى ددان بەكارەکان كارامەى گونجاويان هەيە. خاوەن  كرێكارى بوونى
 یان هەبێت. هەمەجۆر بەڕاستىكارى 

خوێندنێك تەواو بكەن و بەسوود بۆ كەسانى الو دەڕەخسێنن كە  ش باهەلى  سكۆتلەندييەكان ێتييەشاگرددەرفەتەكانى 
ئامادە كرابێت، بە شێوەيەك كە لەگەڵ پێويستييەكانيان و ئامانجەكانيان و ئومێدەكانياندا لەسەر بنچينەى كاركردن 

  پێ دەبەخشێت. لە سەرچاوەوە ڕاستەوخۆجيهانى كاريان ، لە هەمان كاتدا ئەزموونى بگونجێت

، كەسێكى الو كە هێشتا لە قوتابخانە بێت يان هەركات كە قوتابخانەى جێهێشت و كەوتە گەڕان بەدواى بژاردەكانيدا
 .دەرفەتێكى شاگردێتى دەكرێت بۆ ئەو بێت ئەوا

دەتوانيت لەبەرئەوە ێت، ئەم ڕێبەرە هەموو شتێك كە پێويستت بێت لەبارەى دەرفەتەكانى شاگردێتييەوە، پێ دەڵ 
يارمەتييان بدەيت بيانخەيتە سەر ڕێگاى ڕاست بۆ داهاتوويەكى گەش.

 سێ جۆر هەن:
 ئەمانە فێربوون و ڕاهێنان لەگەڵ بابەتەكانى قوتابخانەدا لێك دەدەن شاگردێتييەكانى بناغە دانان

 لێك دەدەن paid workڕاهێنان و كارى بەرامبەر پارە  شاگردێتييە مۆدێرنەكان
، لێك ماستەرو فێربوون تا دەگاتە ئاستى  paid workكارى بەرامبەر پارە شاگردێتييەكانى پاش خوێندن تەواو كردن 

 دەدەن

ئەو كارامەيى و زانينە بە كەسانى الو ببەخشن كە بۆ دروستكردنى دواڕۆژێك رەكە هەمان ئامانجيان هەيە: هەر سێ جۆ
بڕوانامەى وا بەدەست دەهێنن كە لەاليەن شاگردەكان  لەو پيشەيەدا پێويستيان دەبێت كە خۆيان هەڵى دەبژێرن.
و بۆ  بەردەوام بن لە خوێندنى زياتر يان ڕاهێنانى بااڵتردامەزراوە پيشەسازييەكانەوە ددان پيادانراون. دەشتوانن 

 ڕێڕەوى كارى باشتر و بەرامبەر پارەى زياتر.

 دەست پێكردن
پڕيەتى لە بيرۆكە و ڤيديۆ و لێكۆڵينەوە لە حاڵەتى كەسانى الو كە ڕێگاى  apprenticeships.scotماڵپەڕى 

يادايە بەو دەرفەتانەى لە ناوچەكەى خۆتدا لەبەر دەستن.هەروەها ليستێكى تازەشى تشاگردێتييان گرتووەتە بەر. 

بۆت ڕوون دەكاتەوە خاڵە بەهێزەكان و ە.  My World of Workشوێنێكى ترى باش بۆ دەست پێكردن ماڵپەڕى 
الى تۆ گرنگەكانت بە بابەتەكانى قوتابخانە و ڕێڕەوەكانى كارى دواڕۆژ بگەيەنێت. هەروەها بيرۆكە و ئامرازى 

خۆ ئامادەكردن بۆ چاوپێكەوتنيشى و پڕكردنەوەى فۆرمى داواكارى و  .C.Vيارمەتيدانى بۆ نووسينى سى ڤى  
 تيادايە. 



دانان ى بناغەشاگردێتييەكان
بڕوانامەى لەسەر بناغەى كار ڕێكخراو بۆ قوتابييانى ناوەندى

و بۆ  ڕێكخراون، بە گشتى لە پێنجەم ساڵدا دەست پێ دەكەنقوتابييانى قوتابخانە بۆ  دانان شاگردێتييەكانى بناغە 
ى نئەمە ڕێگايەكى نمونەييە بۆ كەسانى الو بۆ بەدەستهێناخوێندنى بااڵتر و خوێندن لەسەر ئاستى واڵت دەخوێنن. 

ددانى پەرەسەندنى سەرەكى دا سێكتەرى بوارەكانى لە  كە دامەزراوە پيشەسازييەكان يشئەزموون و بڕوانامەيەك
 پيادا دەنێن.

و  Scottish Water ،NHSلەمەدا بەشدارن، لەوانەش هەندێك لە دامەزراوە هەرە گەورەكانى سكۆتلەندا 
 دەستەاڵتە خۆجێيەكان.

ئەمانە ڕێگايەكى زۆر ناوازەن بۆ كەسانى الو بۆ تاقى كردنەوەى ڕێڕەوێكى كار و بزانن ئايا بۆيان گونجاو و 
 دروستە يان نا.

وتابخانەيان لە كۆلێج )يا فەراهەمكارێكى فێركارى( و لەگەڵ خاوەن كارێكدا بەسەر شاگردەكان بەشێك لە هەفتەى ق
هەمان  – 6ئاستى  SCQFبەسوودى كار و هەروەها بڕوانامەى ددان پيادا نراو لە دەبەن بۆ ئەوەى ئەزموونى 
 بەدەست بهێنن. - Higherئاستى فێربوونى ئاستى باال 

تا تەواوبوونيان دوو تا دووساڵيان پێ دەچێت.ئەمانە لە بارى ئاساييدا 

 چۆن چۆنى بەڕێوە دەچێت؟

 اوشان لەگەڵ بابەتەكانى تردا كە دەيانخوێنن.هەرگرتن لە قوتابخانە هەيە، ووانەكانى شاگردێتى دا پشوو خشتەى  لە
حەفتەيەكدا كە لە كۆلێجێكى خۆجێيدا )يان لەالى فەراهەمكارێكى لە  يەكنە، كە بە گشتى چەند پاش نيوەڕۆانئەم پشوو

، هەلى ئەوەيان بۆ دەڕەخسێنێت كارامەييەكانى ئەو بوارەى خۆيان فێركارانە( و لەگەڵ خاوەن كارێكدا بەسەر دەبرێن
كردەيى نى و پەيوەندييە بەسوودەكانى مەيدانى پيشەسازى پەرە پێ بدەن و ئەزموو هەڵيان بژاردووە، فێريان ببن

 شوێن كار بەدەست بهێنن.

ئەوا  ى بخات كە ئەمە ڕێڕەوى كارى گونجاو و دروست نيە بۆ كەسێك،يشتەنانەت ئەگەر ئەم تاقيكردنەوەيە دەر
هێشتا سوودى ئەوەى بۆى هەبووە كە بڕوانامەيەكى ددان پيادانراوى لەاليەن دامەزراوە پيشەسازييەكانەوەى بەدەست 

پابەند بوون بە خشتەى كاتەوە، گرفت چارەسەركردن و لە تيمدا تيى بەدەست هێناوە، وەك هێناوە و كارامەيى گش
 ئەو كارامەييانەى هەر خاوەن كارێك ئارەزوو دەكات لەو كەسانەدا هەبن كە كاريان بۆ دەكەن. –كاركردن 

 كێ پارەكەى دەدات؟
هيچ تێچوونێك نايەتە سەر شاگرد يان خێزانەكەى.

 دەتوانێت بە كوێت بگەيەنێت؟ دانان شاگردێتيى بناغە
بڕوانامەيەكى ددان پيادانراو لەاليەن دامەزراوە بە كارامەيى نوێ، متمانە بەخۆبوونى زياتر، و  پشتئەستوور

 دانان بە تەواوكردنى شاگردێتيى بناغەو تۆمارێكى ڕەوتى ئەزموونى بەسوود، كەسى الو  پيشەسازييەكانەوە
 م دەبێت.ەلەبەردبژاردەى نايابى 

ى دەتوانن وەرگيرانێكى خێرا لە شاگردێتيى مۆدێرن بەدەست بهێنن، ئەگەر لە بوارى هەمان بابەت •
. ئەگەر لە بابەتێكى جياوازدا بێت، ئەوا پێشتر كارامەيى فێربوونى لەسەر دا بێتدانان شاگردێتيى بناغە

شاگردى مۆدێرن الى خۆيان كارى بەدەست هێناوە، كە ئەمەش لەالى ئەو خاوەن كارانە شتێكى باشە كە 
  دەخەنە سەر كار.

ۆلێجە سكۆتلەندييەكان دەتوانن بەردەوام بن لە خوێندندا بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەيەك يان پلەيەك: زانكۆو ك •
 دەبينن. Higherبە هاوتاى بااڵ  دانان بناغەشاگردێتيى 

دەتوانن دەست بە شاگردێتييەكى پاش تەواوكردنى خوێندن دەست پێ بكەن  و لەالى خاوەن كارێك بچنە  •
  لە هەمان كاتيشدا بۆ بەدەستهێنانى بڕوانامەيەك بخوێنن. سەر كار



كارامەييە نوێيەكان وا دەتوانن بچنە بازارى كارەوە: ئەزموونى بەسووديان و ئامادەييان بۆ كاركردن و  •
 دەكات سى ڤييەكانيان باش ديار بن و بيانخاتە پێش بەربژاردەكانى ترەوە.

هەيە: بابەتدا دەست دەكەون كە پەيوەندييان بە سێكتەرەكانى گەشەوەلە ڕستێك  دانان شاگردێتييەكانى بناغە

o  سزنبكارامەييەكانى
o ئەندازياريى شارستانى
o ميدياى ديجيتاڵ و داهێنەرانە
o ئەندازيارى
o خزمەتگوزارييە داراييەكان
o  و سيستەمى كۆمپيوتەرى رێهاردوپشتيوانيى
o تەكنۆلۆجيا زانستييەكان
o  سەرپەرشتيى تەندروستييانەخزمەتگوزارييە كۆمەاڵيەتييەكان و
o  مندااڵن و الوان –خزمەتگوزارييە كۆمەاڵيەتييەكان
o پەرەپێدانى سۆفتوەير
o ژمێريارى
o تەكنۆلۆجياكانى خواردن و خواردنەوە

شاگردێتيى مۆدێرن
پارە پێدران بەرامبەر بە كارفێربوون لەسەر كار، لە كاتى بەدەست هێنانى بڕوانامە و 

ساڵەوە بێت و وازيان لە قوتابخانە  16دانراون كە تەمەنيان لەسەروو شاگردێتييە مۆدێرنەكان بۆ ئەوە هەر كەسێك 
 هێنابێت.

. لە ڕێگاى لێكدانى پارەيان پێ دەدرێت لە بەرامبەر كارەكانيان شاگردە مۆدێرنەكان كارگەرن، لەبەر ئەوە ڕاستەوخۆ
ەنێن، چونكە بەرامبەر بە كار دا، كارامەيى و ئەزموونى بەبەها لەخۆياندا بنيات د -لەكاتى –كار و ڕاهێنان 

 يادانراو لەاليەن دامەزراوە پيشەسازييەكانەوە كار دەكات.پبڕوانامەيەكى جێ باوەڕى ددان 

زۆربەى شاگردە مۆدێرنەكان گرتنەبەرى ئەم ڕێگايە ڕادەسپێرن.

 چۆن چۆنى بەڕێوە دەچێت؟

ى ڕاهێنان و پەرەپێدانى خۆجێ فەراهەمكارێكىشاگردێتييە مۆدێرنەكان وەك هاوبەشييەك لە نێوان خاوەن كارێك و  
دا بەڕێوە دەچن. سێ پێكهێنەرى بنچينەييان هەيە: Skills Development Scotlandكارامەييەكانى سكۆتلەندا 

o ( بڕوانامەيەكى پەيوەنديدارSCQF 5  11تا)
o كارامەييە كرۆكييەكان 
o  تايبەت بە پيشەسازىڕاهێنانى 

لە بنكەى ڕاهێنان يان  شوێنى كاردااردا دەبێت، بەاڵم دەشكرێت فێربوون لە دەرەوەى بە گشتى ڕاهێنان لە شوێنى ك
 لە كۆلێجيشدا ئەنجام بدرێت.

كێ پارەكەى دەدات؟

لە دانى تێچوونەكانى ڕاهێناندا بەشدار  Skills Development Scotlandپەرەپێدانى كارمەييەكانى سكۆتلەندا 
 دەبێت و خاوەن كاريش پارە بە شاگردى مۆدێرن دەدات.

شاگردێتيى مۆدێرن دەتوانێت بە كوێت بگەيەنێت؟



بە تەواوكردنى ڕاهێنانيان و بەدەستهێنانى بڕوانامەكانيان كە دامەزراوە پيشەسازييەكان ددانيان پيادا دەنێن، شاگردە 
 لە بارێكى زۆر نايابدا دەبن بۆ پێكەوتنيان لە ڕێڕەوى كارياندا.مۆدێرنەكان 

ەوانەى شاگردێتييەكەيان تەواو كە لدوايين ئامار و ژمارەكان لە دەزگاى پەرەپێدانى كارامەييەكانى سكۆتلەندا 
 كردووە:

o 91.لەكاردان يان بەردەوامييان بە خوێندنيان داوە %
o .سێ لەسەر چواريان لەاليەن هەمان خاوەن كارەوە هێڵراونەتەوە و كاريان ال دەكەن 
o  لە بەرەوپێشچوونى ڕێڕەوەى كاريان بەخۆوە ديوە، وەك كاركردن چوار لە پێنجيان النى كەم يەك شێوە

بەرامبەر پارەيەكى زياتر يان ئەنجام دانى كارێك كە بەرپرسيارێتييەكى زياترى هەبێت.

دەشێت شاگردە مۆدێرنە سەركەوتووەكان بشتوانن وەرگيرانێكى خێرا بەدەست بهێنن بۆ شاگردێتييەكى پاش تەواو 
 كردنى خوێندن لە بابەتێكى پەيوەندى داردا.

ى مۆدێرن هەن. ڕوانين لە كارامەييەكان و خاڵە بەهێزەكان و گرنگى جۆرى جياوازى شاگردێتي 80دەوروبەرى 
تەماكان و پەروەردە يارمەتيى الو دەدات شاگردێتييەك بدۆزێتەوە كە بۆى گونجاو بێت. دەتوانن ڕێڕەوى پێدانەكان و 

 لە بوارەكانى وەك:كاريان لە شاگردێتييەكەوە دەست پێ بكەن 

o ژمێريارى
o  مندااڵنسەرپەرشتيى
o بنياتنان
o پيشەسازييە داهێنەرەكان
o ئاسايشى ئەليكترۆنى
o بەبازاڕكردنى ديجيتاڵ
o ئەندازيارى
o دارايى
o سەرپەرشتيى تەندروستى
o ( تەكنۆلۆجياى زانيارىITو ديجيتاڵ )
o وزەى نوێ بووەوە
o زانست
o وەرزش
o و جل و بەرگ کوتاڵ

شاگردێتييەكانى پاش تەواو كردنى خوێندن
كردن و فێربوون و پارە پەيداكردنڕێگايەكى نوێ بۆ كار

و زۆربەى كاتيان  paid jobsشاگردييەكانى پاش تەواوكردنى خوێندن لەو كارانەدايە كە بەرامبەر بە پارە دەكرێن 
 لە فێربووندا لەسەركار بەسەر دەبەن، بەاڵم لە زانكۆ يان كۆلێجيش قوتابين.

ڕاستەوخۆ شاگردێتييەكانى پاش تەواو كردنى خوێندن ڕێگا لەبەردەم الواندا وااڵ دەكەن كە ئەوەى فێرى بوون، 
و جێبەجێى بكەن، گيروگرفتەكان لە پڕۆژەى ڕاستەقينەدا چارەسەر بكەن، لە جيهانى ڕاستەقينەدا.بخەنە كارەوە 

وە پيشەسازييەكانيش داڕێژراون، واتە شاگردەكان دەتوانن ئەوانە لەاليەن دامەزراوە پيشەسازييەكانەوە و بۆ دامەزرا
 پەيوەنديدارن و بۆ كارەكانيان دروستن.دەبن دڵنيا بن ئەوەى كە فێرى 

)ئاستى پلەى  11ئاستى  SCQF( دا بەردەستن تا دەگات بە DipHE) 8ئاستى  SCQFلە كاتى ئێستادا لە 
 (.ماستەر

خوێندن دەكرێت هەنگاوى داهاتوو بێت لە پاش شاگردێتيى بناغە دانان يان مۆدێرن لە شاگردێتيى پاش تەواو كردنى 
 هەمان بوارى بابەتدا.



 چۆن چۆنى بەڕێوە دەچێت؟ 
لەگەڵ خاوەن كارەكانياندا بەسەر دەبەن و ئەوەشى كە دەمێنێتەوە لە زانكۆ يان لە كۆلێج.  شاگردەكان زۆربەى كاتيان

ى تر دەستيان بە هەمان هەموو ئەو دام و دەزگايانە و ئەو سوودانە دەگات كە بۆ هەموويان وەك هەر قوتابييەك
 قوتابيى تريشن.

. لە هەندێك باردا شاگردەكان دەدەنچۆنيەتى كەرت كردن بەسەر كار و فێربووندا خاوەن كار و زانكۆ بڕيار لەسەر 
ە ڕێگاى ئينتەرنێتەوە )ئۆنالين( بێت، يان لە بارى تردا، دەشێت فێربوون لحەفتەى ڕۆژێك بۆ هۆڵى خوێندن دەچن. 

 بلۆكى خوێندن بێت بۆ چەند حەفتەيەك لە ساڵەكەدا.

 دەدات؟ ىكێ پارەكە

مووچە وەردەگرن. کرێکاروەك  ،كۆلێج يان زانكۆ تەواوى پارەكەى بۆ دابين كراوە و شاگردەكانيش

 بگەيەنێت؟شاگردێتيى پاش تەواو كردنى خوێندن دەتوانێت بە كوێت 

كۆرسەكان و بڕوانامەكان لەاليەن دامەزراوە پيشەسازييەكانەوە و بۆ دامەزراوە پيشەسازييەكان داڕێژراون كە 
دروستكردنى كرێكارى بەباشى ڕاهێنراو و خاوەن كارامەيى بااڵ بن. هەموو شتێك كە شاگردێكى پاش ئامانجيان 

 اڕۆژيانەوە پەيوەندى دار دەبێت.بە ڕێڕەوى كارى دوتەواو كردنى خوێندن فێرى دەبێت 

زانياريى زياتر

هەروەها بۆ ئامۆژگارى و زانيارى دوايين هەلەكانى كار و بكە بۆ هەموو  apprenticeships.scotسەردانى 
 سەبارەت بە چۆنيەتى دەست پێكردن.

وردەكاريى زياتريان لەبارەى هەر كاريش ڕاوێژكارى ڕێڕەوەكانى كارى سەر بە قوتابخانە يان مامۆستاى ڕێنمايى 
 سێ جۆرەكەى شاگردێتييەوە لەاليە.

:تا ئێستا يانزدە كۆرس لە ژمارەيەك كۆلێج و زانكۆدا بە هەموو سكۆتلەندا دا هەن كە دەتوانرێت لێيان هەڵببژێردرێت

o  :ئەندازيارى( ئامێرسازى، پێوانە و كۆنترۆڵSCQF  10ئاستى)
o  :بەڕێوەبردنى كار( خزمەتگوزارييە داراييەكانSCQF  10ئاستى)
o ( ئەندازياريى شارستانىSCQF  10ئاستى)
o ( بنياتنان: دەوروبەرى بنيات نراوSCQF  10ئاستى)
o ( تەكنۆلۆجياى زانيارىITئاسايشى ئەلەكترۆنى :) (SCQF  10ئاستى)
o ( تەكنۆلۆجياى زانيارىIT( ئاسايشى ئەلەكترۆنى :)SCQF  11ئاستى)
o  سبزنبەڕێوەبەرايەتى(SCQF  10ئاستى)
o ( تەكنۆلۆجياى زانيارىIT پەرەپێدانى :)سۆفتوێر
o ( تەكنۆلۆجياى زانيارىIT بەڕێوەبردن بۆ :)سبزن
o ئەندازيارى: ديزاين و دروست كردن
o ئەندازياريى شارستانى

ئەو الوانەى كە پێويستييان بە پشتيوانيى زياتر هەيە
زيادە و دەيانەوێت لە شاگردێتى دا بەشدار بن، و دەشێت يارمەتيى يارمەتى بۆ ئەو الوانە هەيە كە كەم تواناييان هەيە 

هێماكانى دوو نيشانەكە )كە . Access to Workبەخششەكانى دەستڕاگەيشتن بە كار بيانگرێتەوە، يارمەتيى وەك 
لە بەردەستەكانى كار لەسەر ماڵپەڕى ناسراون( لەسەر هە Disability Confidentئێستا بە 

apprenticeships.scot   نى و ال كە بەربژاردەكان ئەگەر خۆيان بە كەم توانا دەستنيشان كردبێتواتايان وايە
اهەم فەربۆ  يانوتنەكێچاوپ ئەنجامدانی بە دڵنياييەوە، ئەوا بەدەستهێنانى هەلى كاريان تيادا بێتكەمترينى مەرجەكانى 

.دەكرێت



ماڵپەڕى بەسوود

Apprenticeships.scot - www.apprenticeships.scot 

My World of Work جيهانى كارى من- www.myworldofwork.co.uk

Skills Development Scotland پەرەپێدانى كارامەييەكانى سكۆتلەندا- 

www.skillsdevelopmentscotland.co.uk 




