
رالُمصد : 

 "الاسم الأول" "اسم العائلة"

 "العنوان"

 "الرمز البريدي" "المدينة"

 "الهاتف"

 "  البريد الإلكتروني"

 : إلى

 "اسم الشركة"

عناية "المسمى الوظيفي" "الاسم" أو 

"المسمى الوظيفي" أو "إدارة الموارد 

 "البشرية

 "العنوان"

 "الرمز البريدي" "المدينة"

  
  طلب للحصول على وظيفة كعامل رعاية أطفال / عامل رعاية أطفال مساعد   :الموضوع

 سيرة ذاتية   :مرفق

  
 "المدينة" ، "التاريخ"

 "سيدتي ، سيدي أو يالمسمى الوظيف

 

 أبحث حاليًا عن وظيفة كعامل رعاية أطفال / عامل رعاية أطفال مساعد ) سيتم تكييفه ( ، أرسل لك

طلبي ردًا على عرض العمل الذي قدمته المنشور في "التاريخ "/ لأي وظيفة قد تكون لديك داخل 

 مؤسستك / حضانة ) سيتم تكييفها (.

 

 إذا كانت لديك خبرة بالفعل:

كان من الطبيعي أن أشارك في تدريب "عنوان  بعد أن كنت أرغب دائًما في العمل مع الأطفال ،

التدريب". بعد التخرج في "العام" ، عملت في مؤسسات مختلفة ، بما في ذلك ) ضع قائمة بالخبرات 

 الأكثر صلة(. وبالتالي ، لدي الآن خبرة كبيرة في عدد السنوات.

 

ا من الاهتمام لاستقبال إن حافزي لهذه المهنة هو نفسه عندما بدأت ، وما زلت أعطي قدرًا كبيًر 

للقيام بذلك ، أقوم  .الأطفال الصغار وتحريكهم ، من أجل المشاركة بنشاط في تنميتهم وتنميتهم

بتنفيذ جميع الصفات الإنسانية الأساسية لهذه الوظيفة ، لا سيما من حيث أصول التدريس والاستماع 

 .والصبر

 

 :( اآلن حتى خبرة لديك يكن لم إذا

بعد أن كنت أرغب دائًما في العمل مع الأطفال ، كان من الطبيعي أن أشارك في تدريب "عنوان 

التدريب" ، والذي تخرجت فيه مؤخرًا. في هذا السياق ، أجريت تدريبات تدريبية مختلفة في مؤسسات 

امة ) يرجى التحديد(. سمحت لي هذه بإتقان مهاراتي من حيث الاستقبال والرسوم المتحركة وسل



الأطفال الصغار. كانت أيضًا فرصة بالنسبة لي لتطوير الصفات الإنسانية الأساسية لهذه الوظيفة ، 

 مثل علم أصول التدريس والاستماع والصبر.

 

أرفق سيرتي الذاتية لمزيد من التفاصيل حول خلفيتي ، وآمل أن تتاح لي الفرصة لمقابلتك قريبًا خلال 

 .مقابلة عمل

 أو ) " على الاهتمام الذي ستوليونه لدراسة طلبي ، أرجو أن تتلقوا "لقب" "الكياسةشكراً لكم مقدماً 

 .، مع أطيب تحياتي ( "سيدي ، سيدتي"

  

 التوقيع
 "االسم األول" "االسم األخير"


