SUOMEN KIELTÄ JA KULTTUURIA
Koulutuksen pääpaino on suomen kielen oppimisessa. Suomen kielen ja
kulttuurin lisäksi opintoihin kuuluu koulutus- ja työelämätietous,
yhteiskunta- ja kulttuuritietous, terveystieto, tietotekniikka ja matematiikka.
Tämä kurssi sopii sinulle, jos
·
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haluat oppia käyttämään suomen kieltä eri tilanteissa
haluat tietää suomalaisten elämästä ja kulttuurista
osaat lukea ja kirjoittaa latinalaisin aakkosin sujuvasti
olet käynyt kotimaassasi koulua
voit opiskella aktiivisesti koulussa ja tehdä kotitehtävät
Hae opiskelemaan
Voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea koulutukseen itse:
https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/suomen-kielta-ja-kulttuuria
Ohjaus- ja hakupäivissä ke 28.4. ja ke 19.5. (Tredu Santalahdentie 10) valitaan
yhdessä sinulle oikea koulutus ja tehdään hakemus.
Katso infotallenne koulutuksesta eri kielillä ja lisätietoja ohjaus- ja hakupäivistä:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
Koulutukseen valitaan ensisijaisesti tamperelaisia.

Opetus alkaa
Aloitus elokuussa 2021. Kesto
5kk.
Sijainti
Santalahdentie 10, Tampere
Hakuaika 12.4.–19.5.2021
Valintatilaisuus järjestetään
Tredu Santalahdentien
toimipisteessä 7.6. ja 8.6.
Valintatestiin kuuluu kielitesti,
matematiikan testi ja haastattelu.
Hinta
Koulutus on maksuton.
Kysy lisää
Opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä
p. 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi
Lehtori Marika Ora
p. 040 806 2668
marika.ora@tampere.fi

اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳوف ﯾﺑدأ
ﻓﻲ ﺷﮭر أﻏﺳطس ﺳﻧﺔ  .2021ﺳوف ﯾﺳﺗﻐرق
ﻣدة  5أﺷﮭر

ﯾُﺮﻛّﺰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ
ﻓﺈن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت.

اﻟﻣوﻗﻊ
ﺗﺎﻣﺑﯾره Santalahdentie 10,
Tampere

ھﺬه اﻟﺪورة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗُﻨﺎﺳﺒﻚ ،إذا
ﻓﺗرة ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠﺑﺎت 2021/5/19 - 4/12
ﺟﻠﺳﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟطﻼب :ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ
ﻣرﻛز ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﺗرﯾدو ) (Treduاﻟﻣوﺟود ﻓﻲ
 Santalahdentieﯾوم  6/7وﯾوم .6/8
اﺧﺗﺑﺎر ﺟﻠﺳﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺗﺿﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻐوي
واﺧﺗﺑﺎر رﯾﺎﺿﯾﺎت وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.
اﻟﺳﻌر:
اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﺎﻧﻲ.
اﺳﺄل ﻋن اﻟﻣزﯾد:
ُﻣرﺷدة اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﺗﺎرﯾﺎ ﻛوﺗّﺎﻻ )(Tarja Kyttälä
ھﺎﺗف0400 562 120 :
tarja.kyttala@tampere.fi
اﻟُﻣﺣﺎﺿرة ﻣﺎرﯾﻛﺎ أورا )(Marika Ora
ھﺎﺗف040 806 2668 :
marika.ora@tampere.fi
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ﺗُﺮﯾﺪ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ ﻓﻲ ُﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﻻت.
ﺗُﺮﯾﺪ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺣﯿﺎة وﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﯿﻦ.
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻘﺮأ وﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻷﺣﺮف اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﺑﺴﻼﺳﺔ.
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ درﺳﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﺪك ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺪرس ﺑﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وﺗﺆدي اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ.
ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وطﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻨﻔﺴﻚ:
https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan/suomen-kielta-ja-kulttuuria
ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷرﺑﻌﺎء  4/28واﻷرﺑﻌﺎء ) .5/19ﺗﺮﯾﺪو  Treduاﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ
 (Santalahdentie 10ﻧﺨﺘﺎر ﻣ ًﻌﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟ ُﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻚ وﻧﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ.
أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟ ُﻤﺴﺠّﻞ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺧﻼل ﯾﻮﻣﻲ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus
ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺳﻜﺎن ﺗﺎﻣﺒﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول.

