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شما می توانید هنگام تحصیل ،کمک و حمایت
فوق العاده دریافت کنید
آیا تمرکز حواس برایتان دشوار است ،مشکل خواندن و نوشتن دارید ،یا مورد دیگری وجود دارد
که برای آغاز تحصیل تردید دارید؟ در اینصورت می توانید از حمایت تعلیم و تربیتی فردی برای
تحصیل برخوردار شوید IPSU -
حمایت  IPSUمی تواند به شما کمک کند که در تحصیالت خود موفق شوید
در اینجا چند نمونه از کمک هایی که می توانید دریافت کنید:
•
•
•
•
•

•همراه با شما بررسی می کنیم که شما برای موفق شدن چه نیازهایی دارید
•کامپیوتر ،حافظۀ جیبی ،برنامک (آپ) یا وسیلۀ دیگری که بتواند به شما در تحصیل کمک کند
•تمرین روش های درس خواندن و راهکارهایی قبل از آغاز دورۀ آموزشی تان
•حمایت تعلیم و تربیتی در دوران تحصیل
•ما آموزگاران شما را تعلیم می دهیم تا بدانند چگونه شرایطی برای شما فراهم کنند که شما موفق
شوید

آیا این بنظرتان جالب می آید؟
در اینصورت بایستی با کارمند مسئول خود در ادارۀ کاریابی صحبت کنید.
از او در IPSUمورد حمایت سوال کنید.
اطالعات
آیا می خواهید درمورد  IPSUمطالب بیشتری بدانید؟
به وبسایت ما رجوع کنیدwww.iris.se/IPSU :

 IPSUراه را برای کار پیدا کردن باز کرد
ریزی تحصیلی دشوار بود.
"برای برنامه
وسایل کمکی را یاد گرفتم.
من استفاده از
کرد که برنامه ریزی کنم
این به من کمک
که بایستی انجام دهم بخاطر
و کارهایی را
موزگاران و همکالسی هایم
بیاورم .آ
ونه می توانند به من کمک
فهمیدند که چگ
درسم تمام شده و می خواهم
کنند .حاال
شروع به کار کنم".
به نقل از سمیر

"من
می خواستم دورۀ
آموزشی آشپزی
را بگذ
رانم ولی مشکل
خواندن و نوشتن
داشتم.
ب
خ
ش های نظری
و خواندنی دوره
برایم د
شوار بود .من یک
کامپیوتر قرض
گرفتم
که مطالب دورۀ
آموزشی را برایم
می خوان
د .من همچنین هف
ته ای یک مرتبه
از یک
م
ربی تعلیم و تربی
م
ت در  Irisکمک
ی گرفتم .امروز
در
ی
ک آشپزخانه
بعنوان آشپز کار
می کنم".
به نقل از نایال

www.iris.se
آموزشگاه  Irisبیش از صد سال است که به مردم کمک کرده که از حاشیه نشینی به خود کفائی در امرار معاش برسند .آموزشگاه  Irisهنوز
هم از طریق اقدامات تقویت کارکرد ،ادغام در جامعه و هماهنگ کردن کارجو و کارفرما به افراد برای ورود به بازار کار کمک می کند .آموزشگاه
 Irisبخشی از مجتمع  Irisاست که خود یکی از دست اندرکاران پیشرو سوئد در زمینۀ آموزش موثر و اقدامات حمایتی برای بزرگساالن جهت
رسیدن به خود کفائی در امرار معاش است .مجتمع  Irisاز واحدهای  Iris Medlearnو  Competensتشکیل شده است.

