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آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮی ﻃﯽ دوره
آﻣﻮزش ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان )اس اف آی(
آﻣﻮزش ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺷﻬﺮی ﻃﯽ دوره آﻣﻮزش ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮان )اس اف آی( رﺷﺘﻬﺎی
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎﯾﻬﺎی در زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی دارﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺋﺪی را
ﭼﻨﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﺎوره و ﻧﻮﺷﺘﺎر روزاﻧﻪ ،در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎریﺗﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﺪ در
دورهی آﻣﻮزﺷﯽ اس اف ای اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در اس اف ای اﯾﻦﻫﺎ را ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ:
ﻫﺪف اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
• ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی
• ﺣﺮف زدن ،ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن ،ﺷﻨﯿﺪن و درک زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
• ﺗﻠﻔﻆ واژهﻫﺎ
• اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
• ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﺑﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
• ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن
• و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﺎ راهﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
اس اف ای راﯾﮕﺎن اﺳﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در اس اف ای ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪارد .ﮐﺘﺎب و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ در اس اف ای درس ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﺪ از اداره ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (CSNﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ؟
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اس اف ای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮐﻤﻮن ﺷﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اس اف ای درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
از اول ژوﯾﯿﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در دورهﻫﺎی اس اف ای
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﯿﭻ ﺳﻘﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺮز ﺳﻨﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در اس اف ای وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﻤﺎ
ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎﯾﻪای در زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ
ﻧﺪارﯾﺪ.

ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﻣﻮزش در اس اف ای
ﺷﻤﺎ ﮐﻮﻟﻪﺑﺎری از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از آن در
ﺗﺤﺼﯿﻞﺗﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اس اف ای ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و اﻫﺪاف
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت روی ﻣﯽآورد ،اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ
دوره را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دورهﻫﺎی اس اف ای ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
زﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﯾﮏ دوره ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪای ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ از  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﺮﺧﻮردارﺷﻮﯾﺪ .زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در دورهﻫﺎی اس اف ای ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮد ،ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،در آﻣﻮزش ﮐﻤﻮﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ) (komvuxو ﯾﺎ در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی اﻓﺮاد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ).(särvux
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را در ﯾﮏ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﻪ آن آﻣﻮزش در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ) (aplﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .آﻣﻮزش در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ،آﻣﻮﺧﺘﻦ آن ﻻزم اﺳﺖ.
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زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دوره ﻫﺎ
 SFIدارای ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۲ ،۱و  ۳اﺳﺖ .دوره  ۱ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوره
 ۳اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺮ دوره
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼﺳﻬﺎی  C ،B ،Aو  Dاﺳﺖ:
• زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :۱دوره  C ،B ،Aو .D
• زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :۲دوره  C ،Bو .D
• زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  :۳دوره  Cو .D
ﭘﺲ از ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺎ دوره  Dداده ﺷﻮد ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ای ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادی
ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادی دارﯾﺪ .آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﻧﻔﺮادی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد:
• ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ
• ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﻔﺮادی ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮلاﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺖ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﻫﺪفﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ﻧﻤﺮه دﻫﯽ
در اس اف ای از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺮه دﻫﯽ  Aﺗﺎ  Fاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﯾﺎ در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن  komvuxاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد A .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و  Fﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﺮدودی اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮهای داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺮه داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ را در ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

 – FARSIﻓﺎرﺳﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﮐﻮرس ﯾﺎ دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻮرس ﻧﻤﺮه داده ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﮐﻮرس ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﻮرسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه داده
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ آن ﮐﻮرس
ﯾﺎ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ اراﯾﻪ داد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای آن ﮐﻮرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه از ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮﺑﺎﯾﺪ  ۵۰۰ﮐﺮون ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ – ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد
را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزﯾﺪ .ﻫﺪف از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ:
• ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و در آﻏﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﺪ را دوﺑﺎره ﻧﺨﻮاﻧﯿﺪ
• زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
• ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎری
ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اس اف ای در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن )(Folkhögskola
ﺑﺠﺎی ﺧﻮاﻧﺪن اس اف ای در ﮐﻤﻮن ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را دارﯾﺪ ﮐﻪ اس اف ای را در ﯾﮏ
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ دوره در آﻣﻮزﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اس اف ای را در ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻤﻮن
ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

