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 مادا سنتعلم

معلومات مبدئية عن المجتمع واألنشطة والخدمات·

في فنلندا

 معلومات اساسية عن حياة العمل وسوق العمل·

حقوق األنسان والمساواة·

اهداف التوطين, تعزيز خدمات التوطين وهيكل·

التعليم في العاصمة وضواحيها

األرشاد الذاتي واخد زمام المسؤولية في الدراسة·

وتعلم كيفية الدراسة وتعلم لغة جديدة

 

 المدة الزمنية
 

 المدة الزمنية

 (يوم عمل (األثنين – الجمعة 15 

لمن

 
دورة التوطين موجهة مبدئيا لمتكلمي اللغة العربية. هدف

الدورة هو اعطاء معلومات عن التوطين والتدريب عىل

األندماج .

 



careeria.fi

اين ومتى
 

 الدراسه يوميا من الساعه 9-14 اضافه اىل الواجبات

البيتيه

الدراسة عن قرب ستكون في العنوان التالي:                            

                     Careeria, Lämmittäjänkatu 2A, Helsinki

     

                      

                                               للمزيد من المعلومات

Anu Kainulainen

  Oy CareeriaPlus,منسقة الدورة

(هاتف 040 527 9416 (باللغة الفنلندية و االنجليزية

امور مهمة اخرى

  في حالة تطلب األمر ان تكون الدراسة عن بعد عىل

الشخص ان يمتلك نقال ذكي او حاسوب . ألن الدراسة

.(Whatsapp او Teams) ستكون اما عىل رابط

المحاضر ستصل بكل طالب قبل بدء الدورة بحوالي

اسبوع ألعطاء األرشادات والمعلومات عن مضمون

الدورة واهدافها 

وماسوف يحدث في اول يوم للدورة وباألضافة يتأكد

. Teams و Whatsapp من ان الجميع يعرفون المواقع

حسب الحاجة ممكن مدرس اخصائي او شخص

متخصص في البرمجة من المدرسة ان يتصل بالزبون

ومساعدته عىل استخدام 

المواقع. بامكان الطالب االتصال بالمدرس التقني مع

ترجمة باللغة العربية. اضافة اىل امكانية الحصول عىل

خدمات األستشاري

خالل فترة الدراسة.

يتضمن التدريس للمجموعة ككل وكذلك عىل مجاميع

صغيرة, التوجيه الشخصي يكون عن طريق الهاتف /

موقع التيمز اضافة 

اىل دراسة مستقلة بحيث يرسل المدرس المواد عن

طريق الرابط. 

الواجبات المنزلية بامكان عملها في األوقات التي

تناسبك عىل سبيل المثال في المساء .

الدورات ممولة من قبل (مركز التنمية االقتصادية

.الدراسة تكون مجانية للطالب ELY (والنقل والبيئة

 

!مرحبا بكم                             

CareeriaPlus Oy

Lämmittäjänkatu2 A

00880 Helsinki

Vaihde 020 51 311 (ma–pe klo 8–16)

info@careeria.fi
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