
 شما می توانید ھنگام تحصیل کمک و حمایت فوق العاده دریافت کنید!
دارید، یا مورد دیگری وجود دارد کھ برای آغاز تحصیل تردید  آیا تمرکز حواس برایتان دشوار است، مشکل خواندن و نوشتن  

 . IPSU-دارید؟ در اینصورت می توانید از حمایت تعلیم و تربیتی فردی برای تحصیل برخوردار شوید 
 می تواند بھ شما کمک کند کھ در تحصیالت خود موفق شوید.   IPSUحمایت 

 یافت کنید: نمونھ از کمک ھایی کھ می توانید در در اینجا چند

 یدھمراه با شما بررسی می کنیم کھ شما برای موفق شدن چھ نیازھایی دار •
 یا وسیلۀ دیگری کھ بتواند بھ شما در تحصیل کمک کند  ) آپ(کامپیوتر، حافظۀ جیبی، برنامک  •
 تمرین روش ھای درس خواندن و راھکارھایی قبل از آغاز دورۀ آموزشی تان  •
 حمایت تعلیم و تربیتی در دوران تحصیل  •
 ما آموزگاران شما را تعلیم می دھیم تا بدانند چگونھ شرایطی برای شما فراھم کنند کھ شما موفق شوید  •

 آیا این بنظرتان جالب می آید؟
از او در . در ادارۀ کاریابی صحبت کنیددر اینصورت بایستی با کارمند مسئول خود 

 .سوال کنید IPSUمورد حمایت 

 اطالعات
 مطالب بیشتری بدانید؟ IPSUآیا می خواھید در مورد 

 /www.iris.se/ipsu :بھ وبسایت ما رجوع کنید –

      

آشپزی   من می خواستم دورۀ آموزشی"
را بگذرانم ولی مشکل خواندن و  

بخش ھای نظری و  . نوشتن داشتم
من  . خواندنی دوره برایم دشوار بود 

یک کامپیوتر قرض گرفتم کھ مطالب 
من   .دورۀ آموزشی را برایم می خواند 

ھمچنین ھفتھ ای یک مرتبھ از یک 
 کمک  Irisمربی تعلیم و تربیت در 

 مروز در یک ا .می گرفتم
 آشپزخانھ بعنوان آشپز  
 ." کار می کنم 
 ھ نقل از نایال ب 
 

برای برنامھ ریزی تحصیلی دشوار "
 .بود 

من استفاده از وسایل کمکی را یاد 
این بھ من کمک کرد کھ برنامھ  . گرفتم

کنم و کارھایی را کھ بایستی  ریزی 
آموزگاران و   .انجام دھم بخاطر بیاورم

ھمکالسی ھایم فھمیدند کھ چگونھ می  
حاال درسم تمام   .توانند بھ من کمک کنند 

 شده و می خواھم شروع 
 ." بھ کار کنم

 بھ نقل از سمیر 
 

 

 

IPSU   میکند راه را برای کار پیدا کردن باز 


