التعلّم أثناء ممارسة العمل والدراسة من خالل اإلنترنت
 2022/5/27 - 4/25 2022/10/14 - 8/22فترة الدراسة:

 7ساعات في اليوم
 الدراسة في المكان في العادة فيما بين الساعة16.00 - 8.00 : خالل فترة التعلّم أثناء ممارسة العمل ،حسب أدوار وورديات العمل لمكان العمل(= وردية الصباح ووردية المساء)

www.sakky.fi/hae

المجال االجتماعي والصحي واللغة الفنلندية للمهاجرين
تتضمن الدراسة
 تعزيز مهارات اللغة الفنلندية لديك وقدراتك الدراسية تُنجز مؤهل تعليمي واحد بخصوص الدراسة في المجال االجتماعي والصحي تتعرف على حياة العمل في المجال االجتماعي والصحي تكتسب كفاءات لمواصلة الدراسة كمساعد بخصوص الرعاية أو كممرض للرعاية األساسية.الدراسة
مكان الدراسة:

المعهد المهني لسافو
 Presidentinkatu 1, Kuopioكوبيو
 Microkatu 1, Kuopioكوبيو

فترة الدراسية:

 2022/11/4 - 1/10أو حسب الخطة الشخصية

أوقات اإلجازات:

إجازة الشتاء( 2022/3/11 - 7 :األسبوع )10
اإلجازة الصيفية2022/7/29 - 1 :
إجازة الخريف( 2022/10/21 - 17 :األسبوع )42

تقديم الطلب
متطلبات القبول:

منهج أو ُمقرر التعليم األساسي أو التعليم المخصص للمهاجرين
الصحة الجيدة
ٌمستخرج عن السجل الجنائي

المتطلبات اللغوية:

A2

فترة تقديم الطلبات:

2021/11/26 - 9/10

اختبار اللغة:

الثالثاء 2021/11/30

المقابلة:

( 2021/12/10 - 7األسبوع )49

معلومات إضافية:

من مكتب العمل والموارد المعيشية لشمال سافو
الخبيرة تيّا كيريافاينين ()Teija Kirjavainen
هاتف0295 043 590 :
teija.kirjavainen@te-palvelut.fi

طول الفترة التي تستغرقها الدراسية:

المعهد المهني لسافو
المعلمة ماريتا مونو ّكا ()Marita Munukka
هاتف044 785 8829 :
marita.munukka@sakky.fi

 10أشهر

الفئة المستهدفة:

المهاجرون الذين انتقلوا إلى البلد،
 ويحتاجون إلى تقوية للغة الفنلندية وللكفاءات الدراسية -يرغبون بالعمل مع الناس في المجال االجتماعي والصحي

حجم المجموعة:

 15طالبا

مضمون الدراسة:

الدراسة التي تدعم القدرة على التعليم
 مهارات الدراسة اللغة الفنلندية المهارات الرقمية المهارات المتعلقة بالرياضيات اللغة اإلنجليزية مهارات حياة العملتعليم اللغة الفنلندية  3نقط كفاءة
 دعم دراسة اللغة الفنلندية أكتب وتكلم باللغة الفنلندية نصوص حياة العملتعليم المجال االجتماعي والصحي  25نقطة كفاءة
 -تعزيز النمو والمشاركة

أشكال التعليم:

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN TEKIJÄ

الدراسة في المكان والدراسة من خالل اإلنترنت
 2022/4/22 - 1/10 2022/6/23 - 5/30 2022/8/19 - 8/12022/11/4 - 10/24 -

