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بهرنامهی منااڵن و کاتهکانی
دەست بهتاڵی بهرنامهی پیشهیین
که دەبێته مایهی بهدەستهێنانی
بڕوانهمهیهکی پیشهیی.

بهرنامهی منااڵن و کاتهکانی دەستبهتاڵی ئاراستهی تۆکراوە که حهز به کارکردن دەکهیت لهگهڵ
مناڵ و ههرزەکار و پێگهیشتووان .فێردەکرێی لهبارەی مرۆڤ له تهمهنی جیا جیا و له ژێر بارودۆخی
جیاوازدا.
دەتوانی یهکسهر پاش دەرچوونت دەست بهکارکردن بکهیت یان بهردەوام بیت لهخوێندن ل ه
پهیامنگهیهکی پیشهیی بهرز .ههروەها دەتوانی خولی خوێندنی زیاتر ههلبژێری بۆ بهردەوام بوون له
خویندنهکهت له زانکۆ.

سێ تایبەمتەنبوونی هەیە
کاتەکانی دەستبەتاڵی و تەندروستی

• فێردەبی لەبارەی کاتی دەستبەتاڵی و خۆپاراستنی تەندروستی .ئەم تایبەمتەندبوونە هەلی کاری
وەک کارمەند لە هاوینهەوارەکان /مەلەوانگە و کارمەندی یاریگاکانی وەرزشی و ڕاهێنەری کەسێتی،
دەدات.

کاری پەروەردەییی

• فێردەبی لەبارەی فێربوون و گەشەی منااڵن و گەنجان.

کاری کۆمەاڵیەتی

• فێر دەبی چۆن مامەڵە لەگەڵ خەڵک دەکەیت لە بارودۆخی جۆراوجۆر و چۆن
هەڵدەستی بە پێشکەش کردنی پاڵپشتی و خزمەتگووزاری باش .ئەم تایبەمتەندیە هەلی
کار دەڕەخسێنێ وەک پاسەوان ،یاریدەدەری کەسێتی و کارکردن لەگەڵ کەمئەندامان لە
ماڵ و شوێنی کار.

فێری ئەمە دبیت لە بەرنامەکە

فێردەبی لەبارەی فێربوون و گەشەی مرۆڤ و هاوکاری و بەیەکگەشنت لەنێویان .راهێنان دەکەی لەسەر
مامەڵەکردن لەگەڵ مرۆڤ و پەرەسەندنی توانات لەسەر گوێبیسنت بۆ پێداویستی یەکانی خەڵکی
تر .و هەڵدەستی بە بیرکردنەوە لە چۆنێتی ژیانی مرۆڤ لەگەڵ یەکرت و ئەو هەالنەی هەستاون بە
پەرپێدانیان .فێردەبی لەبارەی تەندروستی ژینگەی کارکردن.
بەرنامەکە بەتوندی تیشک دەخاتە سەر ڕەووشت ،بەهای دێمۆکراسی و مافەکانی مرۆڤ.
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بەرنامەکە بەشێویە ڕێکخراوە

لە بەرنامەی خوێندنی ئامادەیی پیشەیی بابەتەکانی خوێندن هاوبەش دەبن :ئینگلیزی ،مێژوو،
پەروەردەی لەش و تەندرووستی ،بیرکاری ،زانستەکان ،زانستە کۆمەاڵیەتی یەکان ،زمانی سویدی و
یان سویدی وەک زمانی دووەم .لە بەرنامەی پیشەیی یەکان چەندین بابەتی پیشەیی دەووترێتەوە،
کە بابەتی سەرەکیان پێ دەووترێ ،و بەش ًیوەیەکی کەمرت ئەو بابەتانەی کە لە خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی دەیخوێنی.
بابەتە سەرەکی یە هاوبەشەکان لە بەرنامەکە ئەمانەن :تەندرووستی ،زانستەکان ،پەروەردە ،زانستی
کۆمەاڵیەتی ،زمانی سویدی یان زمانی سویدی وەک زمانی دووەم.
هەلی تایبەمتەندبوون و بەرین بوون لەزانیاری دەست دەکەوێت لە چوارچێوەی بەرنامەکە .ئەمە پێی
ئەڵێن قووڵبوونەوە لەبەرنامەکە .لەمامۆستاکە بپرسە لەوبابەتانەی قووڵبوونەوە کە پێشکەشی دەکەن.
هەروەها هەڵبژاردنی تاکت هەیە کە هەرچیت بوێت ئەوە هەڵدەبژێری و دەیخوێنیت .پرسیار
لەمامۆستاکە بکە بابەتەکانی خویندن چین کەهەیانە.

شێوازەکانی کار

ئەم بەرنامەیە پشت بە چەندین کێشەی کرداری دەبەستێ کە هەڵدەستێ بە شیکارکردنیان لەگەڵ
ئەوانی تر و هەروەها بەتاک .هەڵدەستی ڕاهێنانی توانات بە دەستپێشخەری کردن و داهێنان و فێر
دەبیت چۆن کۆمپانیای تایبەت بەخۆت بەڕێوەبەریت .رادەهێرنیێت لەسەر پالندانان و جێبەجێکردن
و بڕوانامەکردنی کار.

پرۆژەی خوێندن

لهکۆتایی بهرنامهی مناَالن و کاتهکانی دەست بهتاَلی دەبێ ههستی به ئهنجام دانی کاری پرۆژەی
خوێندن له بواری پیشهکهت که ههڵتبژاردووە .لهڕێگهی ئهمهوە دەیسهملێنی که شارەزایی پێویستت
ههیه تا کاربکهیت لهو پیشهیهی خوێندووته.

فێربوون لهشوێنی کارکردن

بهشێک له مهشقهکه له یهک شوێن یان چهند شوێنێکی کارکردن بۆ ماوەیهکیش کهمرت نی یه له
 15ههفته ڕوودەدات ئهمه پێی دەووترێ فێربوون له شوێنی کار ( .)APLئهمه توخمێکی گرنگه له
خوێندنهکه و هەل دەڕەخسێ هەڵسی بەکردنی ئەوە له وواڵتانی تر جێبهجێ بکری جگه له سوید.
بهبۆنهی ئهم تاقیکردنهوەیه دەبیته خاوەن پهیوەندی که ڕەنگه سوودی ههبێت لهکاتی گهڕان به دووای
کارێکدا.

مهشقی پیشهیی

له چوارچێوەی بهرنامهکه ،دەتوانی ڕاهێنانی پیشهییهکی الوەکی ههڵبژێری .ئهمه واتا ههمان
شارەزاییت دەست دەکهوێت بهالم لهماوەی نیوەی فێرکردنهکهت لهیهک شوێنی کارکردن یان زیاتر
ئهنجام دەدرێت.

دەبێت بیر بکەیتەوە لە

ئەگەر ویستت بڕوانامەیەکی زانکۆییت دەست کەوێت ئەوا ئەوە گرنگە هەڵسی بە دانانی پالنێک
بۆخویندنکەت.لە نێو هەڵبژاردنی تاک ئەگەر خوێندنگاکەت ئەوە دابین کات ،لەنێو بەرنامەی
قووڵبوونەوە دەتوانی هەڵبژێری خوێندنی بابەتی پێویست بۆ دەستکەوتنی شارەزاییی ئەکادیمی
سەرەکی .و ئەویش دوو بابەتە بە زمانی سویدی یان زمانی سویدی وەک زمانی دووەم و بابەتێکیش بە
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زمانی ئینگلیزی .پێامن خۆشدەبێت ئەگەر قسە بکەی لەگەڵ ڕاوێژکاری ئاراستەکردن و خوێندن ئەگەر
ویستت بەردەوام بیت لە خوێندن.
هەمیش مافی خۆتە لە هەلبژاردنی تاک بابەتی خویندنی زیاتر هەڵبژێری لە پەروەردەو تەندروستی
و هونەر.

