Dari

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻠﯽ در ﻣورد دورٔه ﻟﯾﺳﮫ و وظﺎﯾف آﯾﻧده.

روزھﺎی ﻟﯾﺳﮫ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی
آﯾﻧده
دورٔه ﻟﯾﺳﮫ و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﯾﻧده ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎٔه ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ و رھﻧﻣودی
ﺳﺎﻻﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در آن ھﻣﮫ ﭼﯾز را در ﻣورد درؤه ﻟﯾﺳﮫ و آﯾﻧده
ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧواھﯾد داﻧﺳت.
اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه از ﺳﺎل  ٢٠٠٠ﻣﯾﻼدی ﺑدﯾﻧﺳو ھر ﺳﺎل ﺑرﮔزار ﻣﯾﺷود .ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهٔ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﯾﻧده ﺑرﮔزار
ﮔردﯾد ﮐﮫ در آن ﺟواﻧﺎن در ﻣورد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آوردﻧد .در اﯾن
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺗوﺳطٔﮫ ﮔوﺗﻧﺑرگ و ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﮑﺎﺗب دﯾﮕر ﮐﺷور اﺷﺗراک ﮐرده ﺑودﻧد .ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﮐﮫ در
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهٔ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﯾﻧده اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون را ﻓراھم ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن آﻧرا ﺑﮕوﻧٔﮫ ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾﻧد.

ﺧوش آﻣدﯾد!

در اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ذﯾل داﯾر ﻣﯾﮕردد:
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺟﻠس ﻧﺷﺳت و ﮔردھﻣﺎﯾﯽ واﻟدﯾن ،ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻣﻧطﻘﮫ
ﺑﮫ ﻧﺷﺳت اﻟﮭﺎم ﺑﺧش و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ واﻟدﯾن ﺧوش آﻣدﯾد .در اﯾن ﻧﺷﺳت ادارهٔ ﻣﮑﺗب در ﻣورد دروهٔ ﻟﯾﺳﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر اراﺋﮫ ﺧواھد ﮐرد .ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ در ﻣورد ﭼﺎﻟﺷﮭﺎ و ﻓرﺻﺗﮭﺎی آﯾﻧدهٔ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت
اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗت:
ﺟﻠﺳٔﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳوﯾدﻧﯽ 9 :و  10اﮐﺗوﺑر ﺳﺎﻋت از ﺳﺎﻋت  17:00اﻟﯽ 19:00
ﺟﻠﺳٔﮫ واﻟدﯾن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ 11 :اﮐﺗوﺑر ﺳﺎﻋت  16:00ﺑﺟﮫ
ﻣﺣل Stora scenen :ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻋرﯾﺿٔﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻋﻣﻠﯽ!
ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾﯾﮑﮫ در ﺑرﻧﺎﻣٔﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﯾﻧده اﺷﺗراک ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون را اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ را
ﻋﻣﻼً ﺑﯾﺎزﻣﺎﺋﯾد و درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف ﮔوﻧﺎﮔون ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
رﻗﺎﺑﺗﮭﺎ
در ﺑرﻧﺎﻣٔﮫ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﯾﻧده ﺷﻣﺎ در اﺟرای ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ رﻗﺎﺑت ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد .ﯾﮏ دوﺳت ،ﻋﺿو ﻓﺎﻣﯾل و ﯾﺎ ھم ﯾﮏ
ﺷﺧص ﻣﺳﻠﮑﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﺎﻧده و رﻗﺎﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد.
رھﻧﻣﺎھﺎی زﺑﺎن ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ
در ﺟرﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎی ﺣﺿور ﺧواھد داﺷت ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ زﺑﺎن ﺳوﯾدن را ﻧﻣﯾداﻧﯾد ﯾﺎ ﺗﺎزه ﻣﯾﺎﻣوزﯾد ،ﮐﻣﮏ
ﮐﻧﻧد .ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻋرﺑﯽ ،دری ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎﯾﻲ و ﺗﮕرﯾﻧﯾﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺷﻣﺎ ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﺎن ھﺎ را در اﯾﻧﺟﺎ رﯾزرو ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧﯾد.
روز ﭼﮭﺎرم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه – ﺑرای ﺳطوح ﻟﯾﺳﮫٔ ﻣﺧﺻوﺻﮫ
روز ﭼﮭﺎرم ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ،ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎهٔ ﮐوﭼﮑﺗر ﺑرای ﺷﺎﮔرداﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻟﯾﺳٔﮫ ﻣﺧﺻوﺻﮫ درﺧواﺳت اراﺋﮫ
ﻣﯾﮑﻧﻧد .اﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه در  18اﮐﺗوﺑر ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺎرﯾﺦ و وﻗت:
 9اﮐﺗوﺑر از ﺳﺎﻋت  08:30اﻟﯽ 20:00
 10اﮐﺗوﺑر از ﺳﺎﻋت  08:30اﻟﯽ 20:00
 11اﮐﺗوﺑر از ﺳﺎﻋت  08:30اﻟﯽ 18:00

ﻣﺣل:
Svenska Mässan, Entre 2
Mässans gata 42, Göteborg
Närmaste hållplats är korsvägen.

