sorani

تعلیم المهاجرين
في  ، Treduنقدم مجموعة متنوعة من الخيارات لتعليم المهاجرين .نحن ندعم طالبنا بعدة طرق .نحن نساعد في مهارات الدراسة األساسية
وكذلك الدخول في الدراسات المهنية .في الوقت نفسه  ،يتعرف الطالب على ثقافة الدراسة والعمل الفنلندية.

عرض التعلیم:
تعليم الكبار األساسي
التعليم األساسي مناسب لك إذا كنت ترغب في تعلم اللغة الفنلندية والمواد الدراسية االبتدائية  ،مثل الرياضيات أو اللغة اإلنجليزية .ال تحتاج
إلى أي تعليم سابق.
اللغة والثقافة الفنلندية
يعد التدريب على اللغة والثقافة الفنلندية مناسبًا لك إذا كنت قد التحقت بالفعل بمدرسة في بلدك األصلي أو فنلندا  ،ولكنك تريد تعلم اللغة والثقافة
الفنلندية.
التدريب التحضيري للتدريب المهني فالما ()VALMA
في فالما ( ،) VALMAيمكنك التفكير في المجال الذي تريده  ،تلقي الدعم للدراسة وإدارة الحياة وتعلم اللغة الفنلندية .يجب أن تكون مهاراتك في
اللغة الفنلندية  2.1Aأو أعلى.
يتم التدريس في التدريبات باللغة الفنلندية.
يمكنك التحقق من تدريبات أخرى للمهاجرين في البحث عن التدريب
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إلى من
للمهاجرين الذين لغتهم األم غير الفنلندية أو السويدية.

لماذا يستحق التقديم
يمنحك تدريبنا للمهاجرين القدرة على التقدم للدراسات األخری أو التوظيف المباشر .سنساعدك في اختيار التدريب المناسب حسب وضعك
وأهدافك.

اختبار اللغة
المتقدمون الذين لغتهم األم ليست فنلندية يتم إجراء اختبار لغتهم .يتم إرسال دعوة منفصلة لالختبار وتكون المشاركة في االختبار إلزامية إذا لم
يكن هناك دليل على الكفاءة اللغوية.
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التقديم
يمكنك التقدم للتدريب بشكل مستقل عبر اإلنترنت باستخدام نموذج الطلب اإللكتروني .استمارة الطلب موجودة في صفحة التعليم (على سبيل
المثال  ،صفحة التعليم األساسي للكبار).
يمکنك الحصول علئ مزيد من المعلومات حول التدريب من االستعالم.
يمكنك أيضًا المشاركة في يوم إرشادي وتقديم طلب لمساعدتك في اختيار تدريبك وإكمال طلبك.

استعالمات تعلیم المهاجرين
في االستعالم يمكنك سماع مزيد من المعلومات حول التدريبات التالية:
•

تعليم الكبار األساسي (مرحلة معرفة القراءة والكتابة ،المرحلة األولية  ،المرحلة النهائية)

•

اللغة والثقافة الفنلندية

•

التدريب التحضيري للتدريب المهني VALMA

يمكنك مشاهدة االستعالم باللغة الفنلندية أو الفارسية أو العربية أو الصومالية أو اإلنجليزية .يمكنك العثور على التسجيالت على الصفحة

www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

إرشادات تدريب المهاجرين وتواريخ التقديم
يمكنك المشاركة في يوم اإلرشاد والتقديم لمساعدتك في اختيار تدريبك وإكمال طلبك

نشير إلى تواريخ االرشاد والبحث في هذه الصفحةwww.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus :

