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آﻣﻮزش ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
در  Treduﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزش ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اراﺋﮫ ﻣﯽدھﯿﻢ .ﺑﮫ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ھﻢ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ھﻢ ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺮﻓﮫای /ﺷﻐﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ
ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮐﺎری ﻓﻨﻼﻧﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اراﺋﮫ رﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ:
ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی و دروس ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،در اﯾﻨﺼﻮرت ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی
اﮔﺮ در وطﻦ ﺧﻮد و ﯾﺎ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﮫاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن
ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دوره آﻣﻮزش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺮﻓﮫای /ﺷﻐﻠﯽ )(VALMA
در دوره  Valmaﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ وارد ﭼﮫ رﺷﺘﮫای ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده و زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ .ﺳﻄﺢ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  2.1Aﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻣﻮزش در اﯾﻦ دورهھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی اﺳﺖ.
ﺟﮭﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ رﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ  koulutushakuﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
 . https://www.tredu.fi/hae-opiskelemaan.html.stxﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ وارد ﮐﻨﯿﺪ ”” koulutusاﻧﺘﺨﺎب ”
.”maahanmuuttajille

ﺑﺮای ﭼﮫ اﻓﺮادی
ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدری آﻧﮭﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪی اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد
دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺷﻤﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﮭﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﯾﺎ ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﮐﺎری را ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اھﺪاف ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

آزﻣﻮن زﺑﺎن
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ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن آﻧﮭﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ،دﻋﻮت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫای
ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻓﺮای ﮐﮫ ﻣﺪرک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت زﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

ﻧﺤﻮه درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﮫ ،از طﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،درﺧﻮاﺳﺖ دھﯿﺪ .ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ،در ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﮫ رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻔﺤﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ(.
از ﺟﻠﺴﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺎره دورهھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در روز ﻣﺨﺘﺺ درﺧﻮاﺳﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ در آﻧﻤﻮﻗﻊ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ
درﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﺟﻠﺴﺎت اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
در ﺟﻠﺴﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﺑﺎره دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ:
·

دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺳﻮادآﻣﻮزی ،ﻣﺮﺣﻠﮫ اوﻟﯿﮫ ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(

·

ﻓﺮھﻨﮓ و زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی

·

VALMAـ دوره آﻣﻮزش آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﺮﻓﮫای /ﺷﻐﻠﯽ
ﻓﯿﻠﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از ﺟﻠﺴﮫ اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه از
ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

روزھﺎی ﻣﺨﺘﺺ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در روز ﻣﺨﺘﺺ درﺧﻮاﺳﺖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ آن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﺑﺮﮔﺰاری روزھﺎی ﻣﺨﺘﺺ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و درﺧﻮاﺳﺖ را در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺎطﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ:
www.tredu.fi/maahanmuuttajakoulutus

