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مهارت های زندگی کاری

چی می خوانیم؟

•اطالعات اولیه در مورد جامعە فنالند و خدمات 

•اطالعات اولیه در مورد زندگی کاری و بازار کار 

•حقوق بشر، برابری زن و مرد و عدم تبعیض 

•اهداف ادغام، خدمات پیشبرندە ادغام و ساختار آموزش 
ادغام در منطقە پایتخت 

•،خود هدایتی و مسئولیت پذیری در رابطە با تحصیل 

یادگیری چگونگی درس خواندن و خواندن زبان خارجی

برای کی؟

این آموزش برای افرادی است کە در مراحل اولیه ادغام هستند و 

زبان مادری آنها دری / فارسی است.

هدف این آموزش، ارائه اطالعات در مورد ادغام و آموزش ادغام 

است. عالوه بر این در مدت این آموزش، اطالعات اولیه در مورد 

جامعه فنالند، ارزش های آن و زندگی کاری در این جامعە ارائە 

خواهد شد.

مدت

١٥ روز کاری (از دوشنبه تا جمعه)

آشنایی با مسائل اجتماعی بە زبان خود
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دیگر مسائل مهم

اگر آموزش از طریق انترنت باشد، دانش آموز باید مبایل 

هوشمند، کامپیوتر یا تبلت داشته باشد. در این آموزش      

استفادە می شود. WHATSAPP و TEAMSاز برنامەهای 

معلم حدود یک هفته قبل از شروع آموزش تلفنی با هر دانش 

آموز تماس می گیرد و با او در مورد محتوا و چگونگی اجرای 

آموزش و اتفاقاتی که در روز اول آموزش صورت می گیرد 

صحبت خواهد کرد. عالوه بر این معلم می خواهد مطمئن شود 

بکار ببرد یا خیر. WHATSAPP/ TEAMS کند که شاگرد بلد است 

در صورت لزوم، معلم ویژه آموزشگاە یا متخصص امور 

کامپیوتر تلفنی با شاگرد تماس می گیرد و در آغاز به او کمک 

می کند برای یادگیری بکاربردن برنامه های مذکور.

معلم ویژه بە کمک مترجم زبان دری / فارسی در زمینە 

کامپیوتر و ایتی بە  شاگردان کمک می کند. همچنین کرمند 

امور اجتماعی مدرسە در طول دورە آموزشی در خدمت 

شاگردان خواهد بود.

این آموزش شامل بخش های مشترک برای همه و جلسات 

گروهی کوچک، راهنمایی شخصی با استفادە از تلفن یا برنامە 

تیمز و درس خواندن مستقل بە کمک ماتریال درسی و لینک 

های خواهد بود کە از معلم دریافت خواهید کرد.

تکالیف را می توانید در زمانی انجام دهید که برای شما مناسب 

می باشد، مثًال هنگام عصر بعد از کالس.

منطقە اوسیما پرداخت کردە و ELY-KESKUSهزینە این آموزش را 

آموزش برای شاگردان رایگان می باشد.

خوش آمدید!

کجا و کی؟

خواهد بود.CAREERIAآموزش حضوری ازساعت ٩ تا ١٤ در 

LÄMMITTÄJÄNKATU 2A آدرس

عالوە بر این باید در خانە تکالیف را انجام داد.

در صورت اقتضای شرایط می توان آموزش را بصورت آموزش از 

راه دور در خانە با استفادە از برنامەهای واتساپ و تیمز از ساعت ٩ تا 

١٤ سازمان داد. بعد از کالس روزانە باید در خانە تکالیف را انجام داد.

اطالعات بیشتر: 

(بە زبانهای فنالندی و انگلیسی)

ANU KAINULAINEN

KOULUTUSKOORDINAATTORI, CAREERIAPLUS OY

PUH. 040 527 9416 (SUOMEN JA ENGLANNIN KIELELLÄ)


