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شرایط و امکانات شما برای کار کدامند؟     

ینده مشخص شود. Irisبه "ایریس" ) مدید. ما به شما کمک می کنیم که منابع و امکانات شما برای برنامه ریزی ا  ( خوش ا 
کاهش موانع سر راه شما نیز بهمان اندازه مهم است. امروزه شیوه های بسیاری برای تقویت شرایط و امکانات جهت کار 

 وجود دارد.کردن 

زمایش می کنید. هدف  اینجا در "ایریس" مانند یک محل کار عادی است. شما وظایف کاری و فعالیتهای مختلف را امتحان و ا 
نها به بهترین وجه استفاده کنید. درمانگر کاردرمانی ما شما را  نست که شما نقاط قوت خود را بشناسید و یاد بگیرید چگونه از ا  ا 

ین شیوه های جدید کارکردن را با شما تمرین می کند، وسایل کمکی و سایر سازگاری های الزم را انجام می حمایت کرده و همچن
نست که امکانات شما بهتر شود.  دهد. همۀ اینکار ها برای ا 

کاریابی هفته ادامه دارد. در این مدت ما همکاری نزدیکی با متخصصان ادارۀ کاریابی خواهیم داشت. ادارۀ  6تا  4بررسی بین 
د. درمانگران پرسش خود را مطرح می کند، در مورد مدت زمان بررسی تصمیم گیری کرده و تجزیه و تحلیل نهائی را انجام می ده

با توجه به پرسش مطرح شده چگونگی انجام وظایف کاری را مشاهده کرده و  به شما دستورالعمل و کاردرمانی "ایریس" 
 دستیاری می دهند.

کنید این فعالیت برای  ادارۀ کاریابی است. اگر احساس می ست یا نه باا برای شما مناسبیا این فعالیت تشخیص اینکه ا  
 شما خوب است با ادارۀ کاریابی خود تماس بگیرید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تمامی تشکیالت ما از وبسایت زیر بازدید کنید:  

موزش بزرگساالن است.  این کنسرسیوم در بیش از  "ایریس" در رد.  مجتمع شهر سوئد واحد خدماتی دا 70مجتمع "ایریس" یک شرکت خدماتی پیشرو در زمینۀ بازارکار و ا 
ما با این  جدید و خودک فائی تقویت می کنند. ما خدماتی ارائه می کنیم که افراد را در راه امرار معاش"، "ِمدِلرن" و "کومپیتنس" است. واحدهای "ایریس هادار بر گیرندۀ

 معه( می شویم.شیوه فعاالنه بیکاری را کاهش داده و باعث بهتر شدن انتگراسیون در جامعه )ادغام مهاجران در جا
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