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شما میتوانید در زمان درس خواندن حمایت
اضافه دریافت نمایید
آیا تمرکز کردن برای شما سخت است ،برای خواندن یا نوشته کردن مشکل دارید ،یا کدام چیز
دیگر وجود دارد که به خاطر آن برای شروع درس خواندن تردید دارید؟ در اینصورت میتوانید
در زمان تحصیل بطور شخصی کمک و حمایه آموزشی دریافت نمایید که به آن  IPSUمیگویند.
 IPSUمیتواند از شما حمایت نماید تا در درسهای خود موفق شوید.
در اینجا چند نمونه از کمکهایی که میتوانید دریافت کرده ،میآید:
• •همراه با شما ما این موضوع را بررسی میکنیم که برای موفق شدن به کدام چیزها ضرورت دارید.
• •کمپیوتر ،دستگاه حافظه جیبی ،اپلیکیشنها (اَپها) و دیگر چیزها که در درسها به شما کمک میکند
• •قبل از شروع دوره تحصیلی خود ،تکنیکهای درس خواندن و استراتژیهای مربوطه را تمرین کنید
• •کمک و حمایه آموزشی در طول دوره تحصیلی
• •ما معلمین شما را در مورد اینکه چگونه میتوانند شرایط مناسبی برای موفقیت شما بوجود آورند،
آموزش میدهیم
آیا موضوعات باال برای شما جالب است؟
در اینصورت باید با کارمند مسئول خود در دفتر کاریابی صحبت کنید.
از او در مورد  IPSUسوال کنید.
معلومات
آیا معلومات بیشتری در مورد  IPSUمیخواهید؟
ـ به سایت انترنیتی ما مراجعه کنیدwww.iris.se/IPSU :

 IPSUراه را برای کار باز نمود
برای درسهایم سخت بود.
"برنامهریزی
رفتم از وسایل کمک آموزشی
من یاد گ
کار به من کمک کرد پالن
استفاده کنم .این
رهایی که باید انجام دهم را
ریزی کرده و کا

به خاطر بیاورم.
های من دانستند چه رقم به
معلمها و همصنفی
من کمک کرده میتوانند.
اکنون من درس
خود را خالص
کردهام و میخواهم
شروع به کار کنم".
سمیر

"من م 
یخ
واستم درس بخوا
نم
و
آ
ش
پز
ش
وم
اما
در خواند
ن و نوشته کردن
مشکالتی داشتم.
برای من گذ
راندن درسهای
نظری (تئوری)
دوره آش
پزی سخت بود.
من توانستم یک
کمپیوتر ل
ب تاپ امانت بگی
رم که کتاب های
درسی مربو
طه را برایم م 
یخواند.
من هم
چنین یکبار در هف
ته از یک مربی
آم
وزشی در  Irisح
مایه دریافت می
رد
ک م.
در حال حا
ضر من در یک
رستورانت
بحیث آشپز کار
میکنم".
نایال

www.iris.se
مرکز آموزشی  Irisبیشتر از صدسال است که به انسانها در مسیر خروج از حاشیه جامعه و تامین معاش خود کمک کرده است .حتی تا امروز هم  Irisکوشش میکند
تا از طریق ارایه حمایتهایی که تقویت کننده تواناییهای افراد میباشد و همچنین همپیوستگی (انتگراسیون) و تطبیق دادن افراد با کار و تحصیالت ،ورود آنان به بازار
کار را امکان پذیر نماید Iris .بخشی از  Irisgruppenاست که یکی از پیشروترین فعاالن در زمینه آموزش موثر و اقدامات حمایوی برای کالنساالن به هدف رسیدن
آنان به مرحله تامین معاش توسط خودشان ،میباشد Irisgruppen .شامل مراکز زیر میباشدIris, Medlearn, Competens :

