
Framgångsrikt arbete i skånska 
kommuner för att stödja ungdomars 

väg till arbete och studierSvenska för invandrare - med yrkesinriktningاس.اف.ای شغلی در اسکونه
سویدنی برای مهاجرین ـ با تمرکز بر روی شغل

آیا از کشور دیگری مهارتهای 
شغلی دارید و یا عالقمندید شغل 

جدیدی یاد بگیرید؟
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اس.اف.ای شغلی به شما امکان میدهد سریعتر شروع به کار 
کنید و همزمان لسان سویدنی را بیاموزید. اس.اف.ای شغلی 
آموزش سویدنی است با تمرکز بر روی لسان مورد نیاز در 

کار.

هدف آن است که راه رسیدن به کار و امکان تامین معاش خود 
کوتاه تر شود.

اس.اف.ای شغلی را میتوان با آموزش شغلی در سطح متوسطه 
یا لیسه )Gymnasial yrkesutbildning( یا یک آموزش 
بازارکار )Arbetsmarknadsutbildning( ترکیب نمود.

اس.اف.ای شغلی همچنین امکان یادگیری چگونگی عملکرد 
بازارکار و چگونگی انجام حرفه شما در سویدن را میدهد. 

هدف کوتاه کردن زمان بدست آوردن کار یا راه اندازی یک 
شرکت است. همچنین ارائه این امکان به شما که تحصیالت 
خود را در سطح دانشگاه /مدارس عالی تکمیل کرده بتوانید.

این دورهها در سطوح مختلف لسان سویدنی شروع میشود. هم 
اس.اف.ای )سویدنی برای مهاجرین( و سویدنی بحیث لسان دوم 

)سویدنی پایه و سویدنی در سطح متوسطه یا لیسه( میتواند در 
این کورسها شامل شود.

این دورههای آموزشی برای شاگردان رایگان است و هزینه آن 
از طرف کمون محل زندگی/دفتر کاریابی پرداخت میشود.

در سایت انترنیتی زیر:
www.yrkessfiskane.se/vara-utbildningar 

معلومات بیشتر در مورد دورههای آموزشی که در جریان 
بوده و امکان شامل شدن در آنها وجود دارد را دریافت کرده 

میتوانید.

اس.اف.ای شغلی در اسکونه
ـ راهی سریعتر بسوی بازارکار و لسان سویدنی.
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Svenska för invandrare - med yrkesinriktning
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