Gençlerle Seyr-i Urfa Hakkında
Genç Hayat Vakfı’nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı ile Şanlıurfa’da hayata geçirdiği Gençlerle Seyr-i Urfa projesi, mesleki beceri
eğitimleriyle gençlerin istihdama ve sosyal hayata katılımlarını arttırmayı hedeflemektedir.

ﻋﻦ ﻣﺴرية اورﻓﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب:

 و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﻣﴩوع ﻣﺴرية اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬه ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺨريﻳﺔ
 ﻳﻬﺪﻓﺎن إﱃ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﲆ اﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ،ﺗﺸﺎﻧﲇ اورﻓﺎ.

Genç Hayat Vakfı Hakkında
Genç Hayat Vakfı, psikolojik ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş
grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla proje, araştırma ve
eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺨريﻳﺔ:

١٨ – ١١  أﺑﺤﺎث و دراﺳﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻐريات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﻦ،ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺨريﻳﺔ مبﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة.
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Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-2 Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenmektedir.

 اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ٢-٢٠١٦ ﻳﺘﻢ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ.

Mesleki Tanıtım Broşürü

أﻋﻠﻤﻚ ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻄﻮﻳﺎت

Servis elemanı ne yapar? Nasıl yapar?

• Yemek masalarının düzenli, temiz ve
eşyaların eksiksiz olmasını sağlar,
• Müşteriyi karşılar, oturacağı masayı tavsiye
eder ve masaya kadar müşteriye refakat
eder,
• Yemek listesini (mönü) müşteriye verir,
mönüyle ilgili olarak müşterilerin yemek ve
içecek tercihi yapmasında yardımcı olur,
• Kurallara uygun olarak servisi yapar,
• Hesabı alır,
• Müşteriyi uğurlar,
• Salonda yemek servisi öncesi ve sonrası
gerekli düzenlemeleri yapar.

Servis elemanı nasıl olmalı?

• Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar bedenen sağlam ve
dayanıklı,
• Dışa dönük, insanlarla iyi iletişim kurabilen, insanların istek
ve duygularını anlayabilen,
• Güler yüzlü, saygılı,
• Başkalarını ikna edebilen, sabırlı,
• Görgü ve protokol kurallarını bilen,
• Dikkatli, temiz, titiz ve düzenli,
• Hafızası güçlü

ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻨﺎدل؟ و ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺠﺰ ﻋﻤﻠﻪ؟
 ﻧﻈﻴﻔﺔ و ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻳﻀﻤﻦ أن ﻃﺎوﻻت اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺮﺗﺒﺔ.
 و ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺰﺑﻮن و،ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﻳﺮاﻓﻘﻪ ﻟﻄﺎوﻟﺘﻪ.
 و ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ،ﻳﻌﻄﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻄﻌﺎم )اﻟﻤﻴﻨﻮ( ﻟﻠﺰﺑﻮن
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﻃﻌﻤﺔ و اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﻮ.
ﻳﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ.
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺤﺴﺎب.
ﻳﻮدع اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.
ﻳﺘﺨﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻄﻌﺎم.

ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﺮﻓﻴﺲ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺟﺴﻢ ﻗﻮي و ﻣﺘﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ.
 وﻓﻬﻢ ﻃﻠﺒﺎت، و ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس،أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻤﻈﻬﺮه اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﺎس.
 و ﻣﺤﺘﺮم،ذو وﺟﻪ ﺑﺎﺳﻢ.
 و ﺻﺒﻮر،ذو ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻗﻨﺎع اﻵﺧﺮﻳﻦ.
أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺗﻴﻜﻴﺖ و اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل.
ذو ذاﻛﺮة ﻗﻮﻳﺔ، ﻧﻈﻴﻒ،دﻗﻴﻖ.
 و ﻣﻨﻈّﻢ،ﺻﺎرم.
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