
 رھنمود در مورد شاگردی
 
 

 شاگردی چیست؟ 
 شاگردی عبارت از کار کردن با معاش است طوریکھ کارگر توسط آن تجارب با ارزش را آموختھ و کسب می کند. 

% ساعات کاری شان را با تکمیل آموزش ھای صنفی در کالج، دانشگاه یا فراھم کننده 20در کنار کارآموزی، شاگردان حداقل  
  مھارت رسمی ملی می شود.کارآموزی سپری می کند کھ منجر بھ 

  چھ کسی می تواند درخواست دھد؟
 است، اشخاصی کھ:   در انگلستان  سالھ و بزرگتر 16شاگردی یک فرصت بزرگ با معاش برای افراد  

  پیش از وقت بھ شغل آغاز کرده اند •
  در پی باال بردن مھارت در شغل فعلی شان باشند •
 در پی تغییر شغل باشند •
 تعلیمی شان تمام وقت نباشدروند  •

 
 بھ صورت واضح شرط ھای کھ پیدا کنید apprenticeship-https://www.gov.uk/apply را در شاگردی بست ھای خالی تمام 

 . ، نقش وظیفوی و سطح شاگردی، شرایط مختلف وجود خواھد داشتبخشبستھ بھ  . نقش وظیفوی اعالن شده را بیان می دارد شمولیت در
تغییرات اخیر در حداقل پیش شرط ھای زبان انگلیسی و ریاضی اکنون بھ این معنی است کھ افرادی کھ مشکل یادگیری یا ناتوانی دارند 

  3دسترسی داشتھ باشند تا زمانی کھ بتوانند در طول دوره شاگردی خود بھ مدرک ورودی سطح   2ھ سطح اکنون می توانند بھ دوره متوسط 
 . دست یابند

 
 کدام سطوح وجود دارند؟ 

 سطوح مختلف شاگردی معادل سطوح مختلف مھارت است.

 شاگردی در ھر سطح آغاز شده می تواند، اما بعضی آنھا مستلزم موارد ذیل می باشد: 

  GCSEsمھارت ھای قبلی مانند انگلیسی یا ریاضی  •
  آموزش بیشتر در انگلیسی یا ریاضی جھت حصول اطمینان از اینکھ شاگرد در سطح درست قرار دارد •

 
سیار خوبی برای جوانانی است کھ ھنوز برای دوره شاگردی آماده نیستند، زیرا فرصت ھایی را برای کسب مھارت ھا  گزینھ ب کارآموزی

 و تجربیات مربوطھ برای گرفتن دوره شاگردی و آماده شدن برای کار فراھم می کند.  

 بستھ بھ سطح شاگردی، بھ یکی از سطوح مھارت ذیل دستیابی خواھد شد: 

 نام 
 

 معادل آموزشیسطح  سطح

 4-9یا   A*-Cدر سطح کامیاب  GCSE 5 2 متوسط 
 بکلوریای بین المللی / دیپلوم 3سطح / کامیاب A 2سطح  3 پیشرفتھ

 مدرک بنیادی و باالتر  7و  6، 5، 4 عالی 
 دیپلوم لیسانس یا ماستری  7و  6 دیپلوم

 
 
 

 

https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/alternatives-to-apprenticeships
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 دستمزد شاگردی 
   ، موقعیت و سطح شاگردی کھ انتخاب می کنند بستگی دارد. بخشآنچھ کھ شاگرد کسب می کند بھ 

  است.   میزان شاگردی، شاگرد مستحق در سال اول شاگردی باشدھ بوده یا سال  18تا  16در صورتیکھ عمر شاگرد بین  

  . حداقل دستمزد ملی می باشدسال یا بیشتر داشتھ باشد و سال اول شاگردی را بھ پایان رسانده باشد، مستحق  19اگر شاگرد  

  بسیاری از کارفرمایان بھ شاگردان خود حقوق رقابتی پیشکش می کنند.این حداقل چیزی است کھ یک شاگرد می تواند بھ دست آورد؛ 

 ھیچ قرضھ دانشجویی یا فیس برای شاگردی وجود ندارد زیرا توسط دولت و کارفرما تأمین می شود. 

برای حمایت از آن   شاگرد باید ھزینھ ھای روزانھ خود مانند غذای چاشت و رفت و آمد را تأمین کند، با این حال بسیاری از کارفرمایان
 حقوق رقابتی پیشکش می کنند. 

پوند کمک ھزینھ دریافت می کند تا در سال اول شاگردی از آنھا حمایت   1000سالھ باشد و مراقبت را ترک کند،  24تا   16اگر شاگرد 
  کند.

 مزایای شاگردی
بھ کسب کند، مھارت بیشتری کسب کند یا شغل دوره ھای شاگردی یک گزینھ ھیجان انگیز پولی برای ھرکسی است کھ می خواھد تجر

   خود را تغییر دھد، زیرا فرصتی را برای کسب دستمزد در جریان کار و تحصیل فراھم می کند.

 تکمیل دوره شاگردی مزایای زیادی دارد کھ عبارتند از: 

   پیشرفت تجربھ و مھارت •
 مدرک معتبر ملی (بدون ھزینھ تحصیل) •
 امتیازھا و دستمزد کارکن  •
  قرار گرفتن در معرض متخصصین صنعتی •

 
 چگونھ یک فرصت شاگردی پیدا کنیم

 
ھای  دھند و مھم است کھ ھمھ گزینھھای شاگردی را ارائھ میھای بزرگ گرفتھ تا مشاغل کوچک، دورهھزاران کارفرما، از شرکت

  شغلی را در نظر بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم کھ تصمیم شاگرد آگاھانھ است.

شاگردی پیدا  (  Find an apprenticeshipتوانید در سرویس دولتی پیدا کنید، شاگردی معتبر را میبست ھای خالی ھمھ 
 https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch .؛" )کنید

  تا از فرصت ھا در منطقھ مورد عالقھ و مکان مورد نظر خود مطلع شوید.  می توانید ثبت نام کنیدبا ایجاد یک حساب

 .  مرور انواع دوره ھای کارآموزی در بخش ھای مختلف استفاده کنیدھمچنین می توانید از این وب سایت برای 

 www.apprenticeships.gov.uk .ت مان دریافت نمود؛معلومات و کمک بیشتر را می توان در وبسای

 
 چگونھ درخواست کنیم 

ھمچنین می توان  " برای مشاھده بست ھای خالی فعلی، یک منبع بزرگ است.شاگردی پیدا کنیدصدھای فرصت شاگردی وجود دارند و "
  ا و مکان ھای خاص استفاده کرد.از این خدمات برای ذخیره و درخواست بست ھای خالی و ایجاد یادآور برای بست ھای جدید در بخش ھ

  برخی از کارفرمایان در وب سایت خود آگھی استخدام شاگردی می دھند و شما می توانید مستقیماً برای آنھا درخواست دھید.

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
https://www.apprenticeships.gov.uk/apprentices/create-account
http://www.apprenticeships.gov.uk/
https://www.findapprenticeship.service.gov.uk/apprenticeshipsearch
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چگونگی نوشتن سی وی کمک ھای زیادی در مورد  کارفرمایان معموالً از متقاضیان می خواھند کھ یک کاورلیتر و سی وی ارسال کنند.
 وجود دارد.  National Careers Service در  و کاور لیتر

برای افرادی کھ ھنوز تصمیم می گیرند، ممکن است ھمزمان با درخواست برای دانشگاه، اقدام کردن برای یک دوره شاگردی نیز مھم  
  کند.فراھم می گیری راباشد، طوری کھ زمان برای تصمیم

  توصیھ می شود متقاضیان برای افزایش شانس موفقیت خود برای بیش از یک فرصت شاگردی اقدام کنند.

مصاحبھ برای دوره ھای شاگردی اغلب مشابھ ھر  در صورت موفقیت درخواست، از متقاضی برای مصاحبھ با کارفرما دعوت می شود.
مھم است کھ متقاضی روش مصاحبھ خود را تمرین کند و بھ طور  ن کارفرمایان متفاوت است.مصاحبھ شغلی دیگری است، اما این روند بی

معلومات و کمک در وبسایت   کامل برای افزایش شانس موفقیت خود آماده شود.
apprenticeship-an-for-.apprenticeships.gov.uk/influencers/applyinghttps://www  .موجود است  

 شاگردی خارج از کار چیست؟ 
این شامل آموزش  ٪ از زمان پرداختی خود را "خارج از کار" بگذراند.20در انگلستان، این یک الزام قانونی برای یک شاگرد است کھ 

  کسب مھارت ھای مورد نیاز برای تکمیل دوره شاگردی است.الزم برای کمک بھ شاگرد برای 

  آموزش خارج از کار توسط کارشناسان موضوع ارائھ می شود و می تواند شامل موارد زیر باشد:

  آموزش تیوری (مثًال درس ھای صنفی، لیکچرھا و آموزش ھای آنالین) •
  ارت ھا)آموزش ھای عملی (مثًال تعقیب کردن، مربی گری، بازدید از مھ •
  کمک در آموزش و وقت برای نوشتن کارخانگی •

 
برخی از کارفرمایان آموزش ھای داخلی ارائھ می کنند، برخی دیگر ممکن  آموزش می تواند در محیط کار یا خارج از آن انجام شود.

  د.است با کالج ھا، دانشگاه ھا و فراھم کنندگان آموزش کار کنند تا آموزش را برای آنھا ارائھ کنن

می توان آن را بھ صورت انعطاف پذیر، بھ عنوان   درصد کل ساعات قرارداد در طول دوره شاگردی باشد. 20این آموزش باید معادل 
 مثال، بھ عنوان بخشی از ھر روز، یک بار در ھفتھ، یا بھ عنوان نیمھ وقت ارائھ کرد. 

  واھند گرفت.کارفرما و ارائھ دھنده آموزش در مورد مناسب ترین مدل تصمیم خ

 یک شاگرد چند ساعت در ھفتھ کار خواھد کرد؟ 
ساعت کار شاگرد در ھفتھ یا بیشتر است، از جملھ آموزش ھای خارج از کار کھ شما انجام  30حداقل مدت ھر دوره شاگردی بر اساس 

 . می دھید
مسؤولیت مراقبت یا افراد دارای معلولیت ممکن است با  بھ عنوان مثال، افراد دارای  . با این حال، این در ھر شرایطی صدق نمی کند

 . در صورت وجود این موضوع، مدت دوره شاگردی برای در نظر گرفتن این موضوع تمدید خواھد شد . کاھش ساعات ھفتگی کار کنند
کارفرما  . ظر گرفتھ شود٪ باشد و باید بھ عنوان بخشی از ساعات کاری در ن20زمان صرف شده برای آموزش خارج از کار باید حداقل 

 . باید عالوه بر ھر زبان انگلیسی و ریاضی، زمانی را برای تکمیل دوره شاگردی در ساعات کاری عادی خود در نظر بگیرد

https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice/cv-sections
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice#getting-a-job
https://nationalcareers.service.gov.uk/careers-advice#getting-a-job
https://www.apprenticeships.gov.uk/influencers/applying-for-an-apprenticeship
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