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.

Opetus alkaa
Aloitus elokuussa 2021.
Koulutuksen kesto on yksilöllinen.
Sijainti
Santalahdentie 10, Tampere

Voit opiskella seuraavia aineita:

Hakuaika 12.4.–19.5.2021

Suomen kieli, opiskelutaidot, matematiikka, yhteiskunta- ja kulttuurituntemus,
ympäristö- ja luonnontieto, tietojenkäsittely, englanti, terveystieto,
elämänkatsomustieto, historia, fysiikka, kemia, maantieto, biologia ja
valinnaiset oppiaineet.

Valintatilaisuus järjestetään Tredu
Santalahdentien toimipisteessä 1.6.
ja 2.6. Valintatestiin kuuluu kielitesti, matematiikan testi ja
haastattelu.

Hae opiskelemaan

Hinta
Koulutus on maksuton.

Voit lukea lisää koulutuksesta ja hakea koulutukseen itse:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html

Kysy lisää

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

Opinto-ohjaaja Tarja Kyttälä
p. 0400 562 120
tarja.kyttala@tampere.fi

Esite: suomi - persia

Tiimivastaava Ina Jantunen
p. 040 806 2074
ina.jantunen@tampere.fi

آﻣﻮزش

وع

ﺷﻮد

وع در ﻣﺎە آ ﻮﺳﺖ  2021ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺗﺤﺼ ﻼت ﺴﺘﻪ ﻪ ا ﻂ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت
ﺎﺷﺪ.
آدرس
Santalahdentie 10, Tampere
زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ از  12.4.2021ا
19.5.2021
آزﻣﻮن ﮔ ﺶ اﻧﺘﺨﺎب در آﻣﻮزﺷ ﺎە
 Treduواﻗﻊ در  Santalahdentieدر
ﺗﺎر ــﺦ  1.6و ) 2.6اول و دوم ﻣﺎە ژوﺋﻦ ﻣﺎە
ﺷﺶ( ،ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .ﺴﺖ ﮔ ﺶ ﺷﺎﻣﻞ
ﺴﺖ ز ﺎن ،ﺴﺖ ر ﺎ و ﻣﺼﺎﺣ ﻪ ﺎﺷﺪ.
ﺷ ﻪ ﺗﺤﺼ
اﯾﻦ ﺗﺤﺼ ﻼت را ﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺆال ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼ Tarja Kyttälä :
ﺗﻠﻔﻦ120 562 0400 .
tarja.kyttala@tampere.fi
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﯿﻢIna Jantunen :
ﺗﻠﻔﻦ2074 806 040 .
ina.jantunen@tampere.fi

آﻣﻮزش ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
آﻣﻮزش ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻی ﺳﻦ  17ﺳﺎل اﺧﺘﺼﺎص دارد .اﯾﻦ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻼت را در ﻣﺮﺣﻠﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در ﮔﺮوھﮭﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﮔﺬراﻧﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دروس زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ،
ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ،ﭘﺮدازش اطﻼﻋﺎت ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،درس ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،دﯾﺪﮔﺎه
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﺷﯿﻤﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ /ﺑﯿﻮﻟﻮژی و دروس اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ.
ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺑﺎره اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده و ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮای اﯾﻦ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html
در روزھﺎی ﻣﺨﺘﺺ اراﺋﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ در روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  28.4و روز
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  (10 Tredu Santalahdentie) 19.5ﺑﺎھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت درﺳﺖ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و درﺧﻮاﺳﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ.
اطﻼﻋﺎت ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎره دوره آﻣﻮزﺷﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﺑﺎره روزھﺎی ﻣﺨﺘﺺ اراﺋﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

