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
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 -arabia

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

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎر

اﻟﺘﻌﻠ ﻢ ﺳﻮف ﻳ ﺪأ
ﺳﻮف ﻳ ﺪأ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ  .2021اﻟﻤﺪة اﻟ
ﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠ ﻢ ﺗﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺨﺺ.
اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺗﺎﻣﺒ ە Santalahdentie 10, Tampere
ﻓ ة ﺗﻘﺪ ﻢ اﻟﻄﻠ ﺎت 2021/5/19 - 4/12
ﺟﻠﺴﺔ اﺧﺘ ﺎر اﻟﻄﻼب :ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈ ﻤﻬﺎ
ﻓﻌﺎﻟ ﺎت ﺗ ﺪو ) (Treduاﻟﻤﻮﺟﻮد
.
 Santalahdentieﻳﻮم  6/1و ﻮم  6/2اﺧﺘ ﺎر
ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺧﺘ ﺎر ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺧﺘ ﺎر ﻟﻐﻮي واﺧﺘ ﺎر
رﺎﺿ ﺎت وﻣﻘﺎ ﻠﺔ.

ﻣﺮﻛﺰ

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﺒﺎر ُﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  17ﺳﻨﺔ .اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ
ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ .ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺎﺳﺒﻚ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺘﻢ دراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﯿﺮة،
ﺳﻮف ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ .إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﻜﺎن ﺷﺎﻏﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أﯾﻀًﺎ دراﺳﺔ أﺟﺰاء ﻓﻘﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ أن ﺗﺪرس اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻨﻠﻨﺪﯾﺔ واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺪراﺳﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺒﯿﺌﺔ
واﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ )اﻟﻼدﯾﻨﯿﺔ(
واﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﻔﯿﺰﯾﺎء واﻟﻜﯿﻤﯿﺎء واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ وﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء واﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ.

اﻟﺴﻌﺮ:
اﻟﺘﻌﻠ ﻢ ﻣﺠﺎ .

ﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ

اﺳﺄل ﻋﻦ اﻟﻤ ﺪ:

ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﻗﺮاءة اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وطﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻨﻔﺴﻚ:
www.tredu.fi/haeopiskelemaan/aikuisten-perusopetus.html

ُﻣﺮﺷﺪة اﻟﺘﻌﻠ ﻢ
ّ
ﺗﺎرﺎ ﻛﻮﺗﺎﻻ )(Tarja Kyttälä
ھﺎﺗﻒ0400 562 120 :
tarja.kyttala@tampere.fi

اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ
إﯾﻧﺎ ﯾﺎﻧﺗوﻧﯾن )(Ina Jantunen
ھﺎﺗﻒ040 806 2074 :
ina.jantunen@tampere.fi

ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻹرﺷﺎد وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻷرﺑﻌﺎء  4/28واﻷرﺑﻌﺎء ) .5/19ﺗﺮﯾﺪو Tredu
اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ  (Santalahdentie 10ﻧﺨﺘﺎر ﻣﻌًﺎ 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

