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آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮداری در زﺑﺎن
ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ )(SFI
آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮداری در زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ) (sfiﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای
ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﯾﮏ درک ﮐﻠﯽ از ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه ،ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ
ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻬﯿﺎ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در  sfiﯾﺎد ﻣﯿﺂﻣﻮزﯾﺪ.
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺤﺎوره ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن و ﻓﻬﻢ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ در
وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻠﻔﻆ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﺴﺎن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻟﺴﺎن
ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط

 sfiراﯾﮕﺎن اﺳﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در  sfiﻫﯿﭻ ﻣﺼﺮف ﻧﺪارد .ﮐﺘﺐ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .ﯾﮏ ﻓﯿﺲ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎن ﮐﻪ در sfi
ﻣﺼﺮوف درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻤﮏ ﻣﺼﺮف ﺗﺤﺼﯿﻞ از اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﮐﻤﮏ
ﻣﺼﺮف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (CSNﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﻮره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ ،دارای ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻮره ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺑﺎره ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
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آﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در  sfiﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻤﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

ﮐﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در  sfiﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﺪ؟
در اول ﺟﻮﻻی ﺳﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ  ۱۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در  sfiﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺪام ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻃﺒﻖ ﭘﺮوﮔﺮام ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮﯾﺪن ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ درﺑﺎره ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺼﯿﻼت در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در
اﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﭘﻼن و اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻼﯾﻖ ،ﺗﺠﺎرب ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  sfiﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﺠﺎرب ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪه ﮔﯽ ،ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در آن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺤﺼﻼن ﭘﺮوﮔﺮام ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻏﺎز و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﯾﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ اوﺳﻂ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ درﺳﯽ در ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ زﻣﺎن درﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻼن ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ  sfiرا ﺑﺎ ﮐﺎر ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ،دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺴﻪ ،ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) (komvuxﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ) (ärvuxﻣﺪﻏﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ازﯾﮏ ﮐﻮرس در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد.
ﮐﻪ ﻣﻨﺤﯿﺚ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻟﺴﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺑﺮای زﻧﺪه ﮔﯽ ﮐﺎری روزﻣﺮه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش و ﮐﻮرس ﻫﺎ
 sfiدارای ﺳﻪ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ۱،۲،و  .۳دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ  ۱ﻣﺮﺑﻮط ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﯾﺎ دارای ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎۀ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﯿﮕﺮدد .در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ  ۳ﻣﺮﺑﻮط اﻓﺮادی ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دارﻧﺪ .ﻫﺮ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از ﮐﻮرس ﻫﺎی  C ،B ،Aو :D
• دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ  :۱ﮐﻮرس ﻫﺎی  C ،B ،Aو .D
• دوره آﻣﻮزﺷﯽ  :۲ﮐﻮرس ﻫﺎی  C ،Bو .D
• دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ  :۳ﮐﻮرس ﻫﺎی  Cو .D
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ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از ﻫﺮ دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ و ﮐﻮرس ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎن
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺪام ﺳﻮﯾﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻮرس  Dﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﭘﻼن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻔﺮادی
ﻣﻨﺤﯿﺚ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻼن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻔﺮادی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻣﮑﺘﺐ اﯾﻦ
ﭘﻼن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ:
• اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ و
• ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﻤﺎ.
ﭘﻼن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻔﺮادی را ﻣﯿﺘﻮان در ﺻﻮرت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻮرس ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﯾﺎ
در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد در ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻧﻤﺮات
 sfiاز ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻤﺮه دﻫﯽ  A-Fﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﯾﯿﻪ و ﻟﯿﺴﻪ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ.
 Aﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و  Fﻧﻤﺮه ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم ﮐﻮرس ﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺷﺪه ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﯾﮏ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن – ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﮔﺬاری آن
اﮔﺮ در ﮐﺸﻮر زﻧﺪه ﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﮔﺮام ﻧﻤﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
در اﻣﺘﺤﺎن آن ﭘﺮوﮔﺮام ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﭘﻼن ﭘﺮوﮔﺮام ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﻮرس ﻫﺎی ﮐﻪ
ﻧﻤﺮه دﻫﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در
آن ﭘﺮوﮔﺮام ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﻧﻤﺮه ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﮑﺘﺐ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻓﯿﺲ
را ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ .ﻓﯿﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﮐﺮون ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ – ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺳﺎزﯾﺪ .اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ:
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﮑﻞ
ﺑﺪﻫﯿﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮورت ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آن ﭼﯿﺰ را ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ً آﻣﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

دری – DARI

ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ،ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺛﺒﺎت آﻧﻬﺎ ،ﻣﺜﻼً در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ.
اﮔﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.

 sfiدر ﻟﯿﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  sfiدر ﯾﮏ ﻟﯿﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﺟﺎی
ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ زﯾﺮا آﻣﻮزش در ﻟﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ
ﻣﯿﺸﻮد .در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ  sfiدر ﻟﯿﺴﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﺑﺎ ﺷﺎرواﻟﯽ
ﻣﺤﻞ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎس ﺷﻮﯾﺪ.

