
STOCKHOLM

HELLO,
STOCKHOLM!

Hello, Stockholm!
شروع دوره:  

 محل تشکیل کالسها: ساختمان آ ب اف
 در مرکز شهر استکهلم + برنامه های

تفریحی/ گردشی
مدل زمان دوره:

 سایر موارد: دوره رایگان- با امکان
دریافت کمک هزینه رفت و آمد
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مارس

هفته

  دوره آموزشی رایگان زبان سوئدی
رای پناهجویان!

 سالم استکهلم! فرصتی است برای شما که درخواست پناهندگی داده اید تا بسادگی بخشی از جامعه سوئد،
 استکهلم و کشورسوئد شوید. از طریق این دوره، میتوانید مهارت های سوئدی خود را تقویت نموده،

 اطالعات عملی در مورد نحوه عملکرد جامعه سوئد را به دست آورید و همچنین چیزی که استکهلم به شما
ارائه می دهد را تجربه کنید

این دوره شامل:

 آغاز برنامه: آشنایی با شرکت کنند گان دوره
•  در آغاز دوره، برنامه یی ترتیب داده میشود تا ضمن پذیرایی با چای و قهوه  سایر شرکت 

کنند گان دوره را مالقات و با معلم دوره و ما که در آ ب اف استکهلم کار میکنیم آشنا شوید

یک قدم بزرگ برای یادگیری زبان سوئدی + اطالعات در رابطه با جامعه سوئد
•   جلسات آموزش زبان سوئدی در ساختمان آ ب آف در مرکز شهر و توسط یک معلم با تجربه

•  سطح زبان سوئدی متناسب با دانش قبلی شما در نظر گرفته میشود
•  اطالعات) جهت یابی( : جامعه سوئد و بازار کار در سوئد

یک قدم نزدیک تر به فرهنگ، انجمن های فرهنگی و طبیعت استکهلم
 بازدید آموزشی و گردش- آشنایی با مجمع الجزایراستکهلم ) جغرافیای طبیعی استکهلم(، موزه ها و سایر

  مکانهای فرهنگی و تاریخی استکهلم
•  آموزش زبان سوئدی با سایر فعالیت های در طول دوره، به هم مرتبط خواهند بود

•  !چه چیزی را میخواهید ببینید و تجربه کنید؟ ما مقاصد گردشی را با شما برنامه ریزی میکنیم

یک قدم با هم در جامعه سوئد
•   آ ب اف استکهلم چندین دوره رایگان برای تقویت موقعیت شما در بازار کار ارائه می دهد، به عنوان مثال

علوم کامپیوتر، تئوری گواهینامه رانندگی و حسابداری
•  شما در اولویت هستید - در مرحله بعدی ما به همه شرکت کنند گان دوره، به صورت جداگانه کمک و

راهنمایی ارائه می کنیم 

  •

بیشتر بخوانید و ثبت نام کنید

http://abfstockholm.se/
svenska-for-asylsokande

