دورة تدريبية على  :GAVمن البداية إلى النهاية

الشركات التي تختار الموظف (الموظفون) أو الموظفة (الموظفات) يتقدمون  /يتقدمن إلي شركتهم
مباشرة لدورة ( PK Reinigungالتنظيف )PK

الشرط :دفع تكاليف إدارية لمدة  12شهرا

التقدم للحصول على دورة GAVالتدريبية

مهارات اللغة :اختبار المستوى A2.2
وذلك لمن لغتهم األم ليست األلمانية  ،ولم يقدموا أي مؤهل خاص باللغة األلمانية

توفير التأهيل لدورة A2.2

التأهيل لدورة  A2.2لمن لم يتقدموا لها

دورة اللغة األلمانية الخاصة بالمستوى A2.2

الوحدة األساسية:
اختيار الموقع والتاريخ ,والكتاب والحضور

الرسومات في لغتك

االنتهاء بنجاح من االمتحان المؤقت

اختيار وحدة التخصص:
اختيار الموقع والتاريخ ,والكتاب والحضور

تنظيف السيارات

التنظيف الخاص

االنتهاء بنجاح من الفحص النهائي

راتب أفضل  ،كفاءة محسنة  ،جودة أعلى

الصيانة  / -تنظيف المستشفيات

دورة التدريب GAV

التقدم من خالل الشركات المدعومة لدورة  :GAVالخطوات
حدد التاريخ :تبدأ الدورات مع الوحدة النمطية األساسية.

للحصول على تفاصيل التقدم  ،يرجي زيارة هذا الموقع pk-reinigung.ch

يتم تشغيل وحدات الدورة التدريبية خالل أيام األسبوع وكذلك
أيام السبت.
بعد االنتهاء من „الوحدة األساسية“  ،يخضع المشاركون لفحص
مؤقت .يتكون هذا الفحص المؤقت من أسئلة مع إجابات متعددة
الخيارات.
التخصص  ،اختيار الموقع والتاريخ :بعد االنتهاء بنجاح من
االمتحان المؤقت  ،يتم اختيار وحدات التخصص :الصيانة /
تنظيف المستشفى  ،التنظيف التخصصي أو تنظيف السيارات.
حدد موقع الدورة والتاريخ .يقوم الموظفون باستكمال وحدة
التخصص.
 .4الفحص النهائي وزيادة األجور بعد االنتهاء بنجاح من
االختبار النهائي  ،يزيد الحد األدنى لألجور بحوالي  1فرنك
سويسري في الساعة .إذا كان الموظف يحصل بالفعل علي
أكثر  ،فإن أي تعديل إضافي لألجور هو أمر يتعلق بمكان عمل
الشخص المتعاقد معه.

 .1اختيار الموظفين
المعايير :هل كان الحد األدنى للتكلفة اإلدارية لمدة  12شهرً ا
مأخوذا من األجور؟ الموظف (الموظفين) متحمسون ولديه  /أو
لديهم إمكانات متطورة.
 .2اختبار مهارات اللغة األلمانية  ،هو دليل على المؤهالت
المتاحة أم ال
هل حصل  /نال الموظف  /الموظفات على مؤهل اللغة األلمانية
في المستوى  A2.2أو أعلى؟ وللحصول على معلومات حول
المستوى  A2.2راجع الموقع التالي
pk-reinigung.ch
ال يوجد دليل متاح على مستوى  A2.2في اللغة األلمانية ؟
إرسال الموظف (الموظفين) الختبار اللغة.
إنها بسيطة وال تستغرق وقتا طويال.
يتم سرد التواريخ واألوقات لالختبار في منطقتك من خالل موقع
.pk-reinigung.ch
إذا أظهر اختبار اللغة أن المهارات اللغوية المطلوبة مفقودة:
فسوف يتم سرد التواريخ وأماكن دورات اللغة األلمانية علي
موقع pk-reinigung.ch

النفقات والسداد
تحصل شركة الموظف على  100فرنك سويسري في اليوم من
 GAVكتعويض عندما تتم الدورة خالل ساعات العمل ويتلقى
الموظف راتبًا .وإذا لم يكن األمر كذلك  ،يتم سداد التكاليف
مباشرة للموظف.

حضور دورات اللغة األلمانية
تقدم  PK Reinigungدورات في اللغة األلمانية تشمل تصل
إلي المستوى .B1

في حالة عمل دورة تدريب  ، GAVال توجد نفقات خاصة بك
أو بالموظفين .وتبلغ تكلفة كل دورة للغة األلمانية  100فرنك
سويسري لـ  52درسًا .يدفع المشارك التكلفة .ويمكن أيضا
للشركة تحمل المسؤولية عن هذا.

 .3ﺗدرﯾب وﺣﺿور ﺗدرﯾب  GAVإذا ﮐان اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣدد
واﻟﻣﮭﺗم يجيد اﻟﻟﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ باﻟﻣﺳﺗوى  A2.2أو أﻋﻟﯽ  ،ﻓﯾﻣﮐﻧﮭم
اﻟﺗﻘدم ﺑطﻟب ﻟﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ.
حدد الموقع :تتوفر دورات GAV
 .Rickenbach SO، Dietikon and St. Gallenاختر
مكا ًنا لدراستك.

