
 توانید در زمان درس خواندن حمایت اضافھ دریافت نمایید شما می
آیا تمرکز کردن برای شما سخت است، برای خواندن یا نوشتھ کردن مشکل دارید، یا کدام چیز دیگر وجود دارد کھ بھ خاطر  

توانید در زمان تحصیل بطور شخصی کمک و حمایھ آموزشی  آن برای شروع درس خواندن تردید دارید؟ در اینصورت می 
 گویند. می  IPSUدریافت نمایید کھ بھ آن 

IPSU ھای خود موفق شوید. تواند از شما حمایت نماید تا در درسمی 
 آید: توانید، میھایی کھ دریافت کرده میدر اینجا چند نمونھ از کمک

 کنیم کھ برای موفق شدن بھ کدام چیزھا ضرورت دارید. ھمراه با شما ما این موضوع را بررسی می  •
 کندھا بھ شما کمک می ھا) و دیگر چیزھا کھ در درس ھا (اَپاپلیکیشنکمپیوتر، دستگاه حافظھ جیبی،  •
 ھای مربوطھ را تمرین کنیدھای درس خواندن و استراتژی قبل از شروع دوره تحصیلی خود، تکنیک •
 کمک و حمایھ آموزشی در طول دوره تحصیلی  •
 دھیمبرای موفقیت شما بوجود آورند، آموزش میتوانند شرایط مناسبی ما معلمین شما را در مورد اینکھ چگونھ می •

 آیا موضوعات باال برای شما جالب است؟
 سوال کنید.  IPSUدر اینصورت باید با کارمند مسئول خود در دفتر کاریابی صحبت کنید. از او در مورد 

 معلومات 
 بھ سایت انترنیتی ما مراجعھ کنید ؟خواھیدمی IPSUیا معلومات بیشتری در مورد 

www.iris.se/ipsu/ 

      

خواستم درس بخوانم و آشپز شوم  من می "
اما در خواندن و نوشتھ کردن مشکالتی  

ھای نظری  داشتم. برای من گذراندن درس
(تئوری) دوره آشپزی سخت بود. من 

توانستم یک کمپیوتر لب تاپ امانت بگیرم  
کھ کتاب ھای درسی مربوطھ را برایم  

 خواند. می
من ھمچنین یکبار در ھفتھ از یک مربی  

 حمایھ دریافت  Irisآموزشی در 
 می کردم. در حال حاضر

 من در یک رستورانت بحیث 
  " کنم.آشپز کار می 

 نایال 

 ھایم سخت بود. ریزی برای درسبرنامھ "
من یاد گرفتم از وسایل کمک آموزشی  

استفاده کنم. این کار بھ من کمک کرد پالن 
ریزی کرده و کارھایی کھ باید انجام دھم را  

 بھ خاطر بیاورم.  
ھای من دانستند چھ رقم  ھا و ھمصنفی معلم

 توانند. بھ من کمک کرده می 
ام و اکنون من درس خود را خالص کرده

 "  .خواھم شروع بھ کار کنم می
 سمیر 

 

 

IPSU   میکند راه را برای کار پیدا کردن باز 


