AIKUISTEN PERUSOPETUS
Aikuisten perusopetus on suunnattu yli 17-vuotiaille maahanmuuttajille. Opetus
koostuu kolmesta vaiheesta. Aloitat opiskelun sinulle sopivasta vaiheesta.
Päättövaiheen suoritettuasi voit saada peruskoulun päättötodistuksen. Jos
ryhmissä on tilaa, koulutuksesta voi suorittaa myös vain osia.
Voit opiskella seuraavia aineita:
Suomen kieli, opiskelutaidot, matematiikka, yhteiskunta- ja kulttuurituntemus,
ympäristö- ja luonnontieto, tietojenkäsittely, englanti, terveystieto,
elämänkatsomustieto, historia, fysiikka, kemia, maantieto, biologia ja
valinnaiset oppiaineet.
Hae opiskelemaan
Voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea koulutukseen itse:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html
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
Esite: suomi - somali

Opetus alkaa
Aloitus elokuussa 2021.
Koulutuksen kesto on yksilöllinen.
Sijainti
Santalahdentie 10, Tampere
Hakuaika 12.4.–19.5.2021
Valintatilaisuus järjestetään Tredu
Santalahdentien toimipisteessä 1.6.
ja 2.6. 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
Tiimivastaava Ina Jantunen
p. 040 806 2074
ina.jantunen@tampere.fi

Waxbarashada dugsiga dhexe ee dadka waaweyn
Waxbarashada dugsiga dhexe ee dadka waaweyn waxa ay ku socotaa soo
galootiga da’doodu ka wayn tahay 17 sano. Waxbarashadu waxa ay ka kooban
tahay seddex nooc. Waxbarashada waxaad ka bilaabeysaa hadba qaybta kugu
haboon. Marka aad dhammeysid qaybta oogu dambeysa waxaad qaadanaysaa
shahaadada dugsiga dhexe. Haddii kooxda fasalka uu boos ka bannaanyahay,
waxaad dhigan kartaa qayb kamid ah waxbarashada.
Waxaad baran kartaa maadooyinkan soo socda:
Luqadda finishka, habka waxbarashada, xisaabta, cilmiga bulshada iyo dhaqanka,
deegaanka, aqoonta bey`adda, luqadda ingiriiska, caafimaadka, aqoonta nolosha,
taariikhda, fiisigiska, kimistariga, joqoraafiga, bay olojiga iyo maadooyinka
goonida loo doorto.
Dalbo waxbarasho

Waxbarashada waxa ay bilaabmaysaa
Waxaa la bilaabayaa bisha siddeedaad
2021. Xilliga uu kuu dhammaanaya waa
mid shaqsiyan ah.
Goobta uu ku yaalo
Santalahdentie 10, Tampere
Xilliga codsashada 12.4.-19.5.2021
Munaasabadda doorashada waxaa lagu
qabanayaa Tredu xarunta
Santalahdentien 1.6. iyo 2.6.
Imtixaanada dadka lagu kala xulanayo
waxaa kamid ah luqadda, xisaabta iyo
waraysi la waraysanayo.
Qiimaha
Waxbarashadu waa lacag la’aan.

Warbixin dheeraad ah oo kusaabsan waxbarashada iyo sida loo codsado waxaad
ka aqrin karta: www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html

Waydii macluumaad dheeri ah

Hagista- iyo maalinta codsashada waa arbacada 28.4. iyo arbacada 19.5. (Tredu
Santa- lahdentie 10) inta lagu jiro doorashada ardayda waxaad xaq u leedahay
waxbarasho iyo in la sameeyo codsi.

Hagaha waxbarashada Tarja kyttälä
tal. 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi

Waxaad fiirisaa macluumaadka wargelinta waxbarashada ee ku qoran luqado kala
duwan iyo warbixinno dheeraad ah oo ah maalinta hagista iyo codsashada.
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

Hogaamiya kooxeedka Ina Jantunen
tal. 040 806 2074
ina.jantunen@tampere.fi

