
 تحصیالت بزرگساالن
 

 آموزش بزرگساالن برنامه جدید خویش را تحت نام آموزش حرفه ی (Yrkes-SfI) را شروع می کند.
 

حال در هم باشد بخش این در کار عالقمند که را بیشتری افرادی ٬(vård och omsorg)مراقب و نگهداری                    بخش
برنامه این در شود می دعوت هستید٬  بخش این در کار عالقمند اگر شما بنابراین دارد. نیاز آینده در هم و                       حاضر
شما که است این برنامه این در اشتراک نیاز پیش دهید. درخواست (vårdbiträde) پرستار کمک یکساله                  آموزشی
خوانید می درس روز پنج هفته شما که است طوری آموزش باشید. تحصیل مشغول (D)و(C) کالس در همزمان                    باید

.(Vård och omsorg ) که سه روز آن را در مکتب هستید و دو روز دیگر در محیط کار مراقبت از سالمندان 
 

 آموزش کامال رایگان است٬ اما مواد آموزشی که عبارت از کتاب و کامپیوتر است خود شما باید تهیه کنید. وقتی
  تحصیالت شما به پایان رسید٬ شما می توانید به صفت کمک پرستار (Vårdbiträde) کار کنید.

 
  طریقه درخواست

 شما باید  قبل از تاریخ اول ماه جوالی(juli 01) درخواستی خویش را در این برنامه بفرستید.
با است٬ (yrkeslärare) درسی مضمون استاد آن دیگر و (SFI) سویدنی زبان استاد آن یکی که استادان از تن                     دو
کنید٬ تحصیل بخش این در خواهید می چرا که این دلیل و خود درباره شما مصاحبه جریان در و کند می مصاحبه                        شما

  را توضیح می دهید. در کنار این توانایی زبان سویدنی شما نیز مورد ارزیابی  قرار خواهد گرفت.
 

به شما برسانید٬ پایان به را تحصیالت این توانید می و استید مناسب فرد یک شما که دهند تشخیص استادان این                       اگر
را روز سه هفته٬ هشت این مدت در کنید. می پیدا راه (orientierungskurs)مقدماتی ی هفته هشت برنامه                   یک
هشت مقدماتی کورس کنید. می کار زبان تقویت بخاطر کار محیط در را دیگر روز دو و خوانید می درس مکتب                       در

 هفته ی در هفته 38 شروع می گردد.
 

اشخاص کدام که میگیرد تصمیم (yrkeslärare) حرفه این استاد و سویدنی زبان استاد هفته٬ هشت این پایان از                    بعد
) پرستار کمک برنامه اصل نمایند. شروع بخش این در را تحصیالت و کند پیدا راه بعدی مرحله در تا است                      آماده

  vårdbiträdesutbildning) هفته 47 شروع می گردد.
 

(orientierungskurs)پرستاری کمک مقدماتی برنامه در را ُمنکفوش از نفر 3 و هاگفوش از نفر 14 تعداد به                   ما
  جذب می نماییم.

 
 

 
 
 


