Sorani

تۆ ئەتوانیت کۆمەکی زیادە وەرگریت کاتێک کە ئەخوێنیت!
ئایا بەالتەوە سەختە بیرت چڕکەیتەوە ،کێشەی خوێندنەوە و نووسینت هەیە ،یاخود شتێکی ترە کە وات لێ بکات کە تۆ
 - IPSUدوودڵی بکەیت بۆ دەستپێکردن بە خوێندن؟ ئەو کاتە تۆ ئەتوانیت کۆمەکی تاکەکەسی بۆ خوێندن وەربگریت
ئەتوانێت کۆمەکت بکات تاوەکو تۆ بتوانیت لە خوێندنەکەتدا سەرکەوتووبیت
لێرەدا چەند منوونەیەک بەو یارمەتییانە هەیە کە تۆ ئەتوانیت وەریبگریتIPSU:
•
•
•
•
•

•ئێمە پێکەوە لەگەڵ تۆدا سۆراخی ئەوە ئەکەین کە تۆ چیت پێداویستە بۆ سەرکەوتن
•کۆمپیوتەر ،ئامێری بە بیرهاتنەوەی دەستی ،ئاپەکان یان ئی دیکە کە لە خوێندنەکەتدا کۆمەکت بکات
•ڕاهێنان لەسەر تەکنیکی خوێندن و ستراتیژیەکان بکە ،پێش ئەوەی دەست بە خوێندەکەت بکەیت
•کۆمەکی فێرکاری لەماوەی خوێندنەکەدا
•ئێمە مامۆستاکانی تۆ فیر ئەکەین کە چۆن هەلومەرجی باشت بدەنێ بۆ سەرکەوتن

ئایا بەالتەوە سەرنجڕاکێشە؟

گەر وایە ئەبێت تۆ قسە لەگەڵ کارڕاپەڕێنەرەکەت لە نێوەندگیری کار(دەفتەری کار)بکەیت.
لەبارەی  IPSUپرسیار بکە.

زانیاریی

ئەوێت؟  IPSUئایا تۆ زانیاریی دیکەت لەسەر
بچۆ ناو ماڵپەڕەکەمان www.iris.se/IPSU

 IPSUڕێگای بۆ کارکردن کردەوە
بوو کە پالن بۆ خوێندنەکەم دانێم
"ئەوە زەحمەت
خۆم فێری بەکارهێنانی کەرەسەی
من بۆم هەبوو
ئەوە یارمەتیی دام کە پالن دانێم
یاریدەدەر بکەم،
کە بەتەمام بیکەم بەبیرم بێتەوە.
و ئەوەی
هاوەاڵنی کۆرسەکەم زانیبویان کە
مامۆستایان و
چۆن کۆمەکی من بکەن..
خوێندنەکەم بوومەوە و بەتەمام
ئێستا من لە
دەست بەکار بکەم"
سەمیر/
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لە خوێندنەوە و نووس
ین دا کێشەم هەیە.
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سەخت بوو کە
لە تیۆری دا دەرچم.
من توان
یم
کۆمپیوتەرێکی دە
بە
ستی بەقەرز وەربگرم
بەرنامەیەکەوەیە کە
بەرهەمی نوورساوەی
ک
ۆر
سە
کەی ئەخوێندەوە
من
لە
فێ
رکارێکیشەوە لە ئیری
س کۆمەکم یەک جار
لە هەف
تە
دا.
و
ەر
گر
ت
ڕۆژی ئەمڕۆ من
وەک چێشتکەر لە
ڕێست
اورانێک کارئەکەم"
نەیال/

www.iris.se
ئەوە سەد ساڵ زیاترە کە ئیریس یارمەتی مرۆڤەکانی داوە کە لە تەریکبوون(دوورەوپەرێزیی) وە بۆ خۆبەخێوکردن بچن .ئیریس
تاوەکو ئەمڕۆش کارئەکات بۆ شیاوکردنی هاتنەناوەوەی بازاڕی کار لەڕێگەی ئەوە کە هەوڵ بۆ بەهێزکردنی فرمانی ،هاوپەیوەستبوون
و هاوتادۆزینەوە پێشکەش بکات .ئیریس بەشێکە لە گرووپی ئیریس کە یەکێکە لە ڕۆڵبینەرە ڕابەرەکان بۆ خوێندنی کاریگەر و هەوڵدان
بۆ کۆمەککردن بۆ گەورەسااڵن بەمەبەستی گەیشنت بە خۆبەخێوکردن .گرووپی ئیریس لە کاروباری ئیریس ،مێدلێرن و کۆمپێتێنس پێکهاتووە

