Tigrinja

ክትመሃር ከሎኻ ተወሳኺደገፍ ክግበረልካ
ይኽእል እዩ!
ሓሳብካ ንምእርናብ ጸገም ኣሎካዶ፡ ጸገም ናይ ምንባብን ምሓፍን
ኣሎካዶ፡ ወይ ካልእ ትምህርቲ ንምጅማር ዘጠራጥረካ ነገር ኣሎዶ?
ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ ምስና ኣብ utbildning - IPSU ክትመሃር ምስ
ጀመርካ፡ ግላዊ ስነትምህርታዊ ደገፋት ክንገብረልካ ንኽእል ኢና።
IPSU መታን ኣብ ትምህርትኻ ክትዕወት ክትክእል ኢሉ፡ ደገፍ ክገብረልካ እዩ።
ኣብዚ ታሕቲ ገለ ካብቶም ክንገብረልካ ንኽእል ደገፋት እንሆ፡•• ምሳኻ ሓቢርና እቲ ከዐውተካ ዚኽእል ነገር እንታይ ምዃኑ ክነጽንዖ ኢና
•• ዳታ፡ ናይ ጁባ መዘኻኸሪ፡ ”ኣፓር” ወይ ካልእ ኣብ ጊዜ ትምህርትኻ ክድግፈካ ዚኽእል ናይ ኣጸናንዓ
•• ቴክኒንክ ምልምማድ፤ ከምኡውን ቅድሚ ነቲ ትምህርቲ ምጅማርካ ስትራተጂ ምውጻእ፥
ስነትምህርታዊ ደገፍ ኣብ ጊዜ ትምህርትኻን’ዩ።
•• ነቶም መምሃራንካ ድማ፡ ኣብ ትምህርትኻ ዕዉት ንኽትከውን፥ ከመይ ጌሮም ምቹእ ኩነት
•• ከም ዝፈጥሩልካ ክንምህሮም ኢና።

••
•• ዘገድሰካ ኰይኑዶ ረኺብካዮ?

ከምኡ እንተዀይኑ፡ ኣብ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ዘሎ ምስቲ ፈጻሚ-ጉዳይካ
(Arbetsförmedlingen) ተዘራረብ። IPSU ኢልካ ሕተት።

ሓበሬታ

ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ IPSU ምደለኻዶ!
– ናብ ኣድራሻ ኢንተርነትና፡ ኣብ www.iris.se/IPSU ኣቲኻ ኣንብብ።
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ሐ፡ ነቲ ናይ
ሲት ዳታ ተለቂ
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ገፈኒ ረኺበ።
መምህር ዝደጋ
ሕጂ ኣብ ሓደ
ሬስቶራተን ከም
ርሕ
ከሻኒት ኰይነ እሰ
ኣሎኹ።”
/ናይላ
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ዘሎኒ ክዝክርን ሓጊዙኒ።
እቶም መምሃራነይን እቶ
ም መማህርተይን፥
ብኸመይ ክድግፉኒ ከም
ዚክእሉ ይፈልጡ
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www.iris.se
Iris ንብዙሓት ሰባት ካብ ተነጽሎ ኣላቒቑ፥ ገዛእ ነፍሶም ንኸመሓድሩ ን100 ዓመታት ዝሓገዘ ትካል’ዩ። Iris ክሳብዚ ዘሎናዮ ጊዜ ውን፡ ዓቕምታት
ዘበራትዕን ናይ ምትሕውዋስን ምዝናቕን ስጕምቲታት እናወሰደ፥ ሰባት ናብ ዕዳጋ ስራሕ ንምእታው ይሰርሕ ኣሎ። Iris ሓደ ኣካል ናይቲ
”Irisgruppen” ዝበሃል፥ ኣብ ሽወደን ብውጽኢታዊ ትምህርትን፡ ዓበይቲ ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ምምሕዳር ንኽበጽሑ ኣብ ዚግበር ናይ ሓገዝ ወፍሪን፥
ቀዳማይ ተዋሳኢ ኩባንያ እዩ። ”Irisgruppen” ንንጥፈታት Iris, Medlearn ከምኡውን Competens ዘጠቓልል ኩባንያ እዩ። ኣድራሻ ኢንተርነት

