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!يمكنك الحصول على دعم إضافي أثناء الدراسة
هل تواجه صعوبات في التركيز أو في القراءة والكتابة ،أو هل هناك أمور أخرى تجعلك تتردد
عن البدء في الدراسة؟ يمكنك الحصول على دعم تربوي شخصي أثناء الدراسة Individuellt
.pedagogiskt stöd vid utbildning - IPSU
يمكن ل  IPSUمساندتك لكي تنجح في دراستك.
إليك بعض األمثلة عن المساعدة التي يمكنك الحصول عليها:
•
•
•
•
•

•نقوم معا ً باالستفسار عما تحتاجه لكي تنجح في دراستك
•حاسوب أو ذاكرة فالشية أو برمجيات تطبيقية أو غيره الذين يدعموك أثناء الدراسة
•تدريب على أساليب دراسية واستراتيجيات قبل أن تبدأ دراستك
•دعم تربوي أثناء الدراسة
•نقوم بتدريب مدرسيك عن كيف يمكنهم منحك الشروط المناسبة لكي تنجح

هل يبدو هذا مثيراً؟
إذن تحدث مع الموظف المسؤول عنك في مكتب العمل .اطلب خدمة .IPSU
معلومات
هل تود الحصول على المزيد من المعلومات عن IPSU
– تفضل بزيارة موقعنا االلكترونيwww.iris.se/IPSU :

فتح  IPSUالطريق للعمل
صعب علي تخطيط دراستي.
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"كن
ت أريد أن أدرس
لكي أصبح طباخة
ولكني كن
ت أعاني من صع
وبات في القراءة
والكتابة.
كان من الصعب
عل ّي النجاح في
الجزء النظري.
عُرض
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واليوم أبدأ العمل
ك
طباخة في مطعم".
/نائلة
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ساعد  Irisمنذ أكثر من مئة سنة عددا ً كبيرا ً من الناس لكي يخرجوا من االنعزال ويستطيعوا إعالة أنفسهم .ومازال يعمل  Irisاليوم على تسهيل الدخول
في سوق العمل من خالل إجراءات فعّالة واندماج ومطابقة الكفاءات .ينتمي  Irisإلى  Irisgruppenالتي هي أكبر شركة في السويد تعرض دراسة
فعّالة وإجراءات داعمة للكبار لكي يستطيعوا إعالة أنفسهم .يتألف  Irisgruppenمن جهات العمل  Irisو  Medlearnو Competens

