
 

 Gymnasiedagarna & Future Skills 2021    خوش آمديد به
 

شگاه  ينماپيدا کنيد.  آينده خود را    يشرفت پ  شما امکاناين است که     Gymnasiedagarna & Future Skillsاز  هدف  
  مناسب برای شما تدارک ديده ايم.  ما دو موضوع    آنا قبل ازامگزار می گردد،  اکتبر بر  28تا    26ديجيتال امسال در تاريخ  

 
  دبيرستانم  انتخاب و من :اول موضوع

 
ته های مختلف شردر اين موضوع شما با  دبيرستان آينده آشنا شويد.  اين است که شما با انتخاب    پاييزدر  اول  موضوع  هدف  

که  را    تفکر  وارد عالقه و تمرينآزمون مدو    ره  که  کنيدگاه آموزشی شرکت  در کارو همچنين  دبيرستان آشنا می شويد،  
  .  بکنيدکه انتخاب خوبی به شما کمک می کند 

  .جام می شودان 37هفته  طولدرموضوع اول 
    

  ام آينده شغل و من دوم: موضوع
 

پاييز  دومين موضوع   آينده منتظر شما است  می باشد  صتها و امکان کار فر  در مورددر  اين  .  که در  اين در  عالوه بر 
  جالب.  موزشیآدر مدرسه و کارگاههای ، مصاحبه   CV، نوشتن بازديدهای مطالعاتیمی شويد با  آشناموضوع شما 
  .  انجام می شود 40 در طول هفته موضوع دوم 

 
  اکتبر  28 تا  26 تاريخ در ديجيتال نمايشگاه

 & Gymnasiedagarnaوشرکت ها را برای  غلیرشته های شمنطقه وهمچنين    های  دبيرستاناکتبر، ما    28تا    26در  
Future Skills    درسايت  جمع آوری می کنيم. امسال، نمايشگاه ديجيتال gymnasiedagarna.se   هر برگزار می شود و

  که   ها  دبيرستانبخش  . محل مالقات به دو بخش تقسيم می شود. يکی در  می باشد  19.00- 08.00  کاری  ساعاتدر  روزه
  . آشنا می شويد در آنجا بيشتر که ديگر در حرفه ها، شرکت ها وصنايع مختلفهم با مالقات کنيد می توانيدشما  آنجادر 

که شوند به شما کمک کنند    خوشنود می  آنهاکنيد،    چتدر طول نمايشگاه ديجيتال، می توانيد با مشاوران تحصيلی و شغلی  
  . مختلف منجر می شود رشته های و شغل ها به یآموزش های دوره  يک ازدريابيد که کدام
ی زبان ما در سايت برای پشتيبانی از شما که تازه وارد سوئدی هستيد وجود دارد. راهنمای زبان به  هاهمچنين راهنما

  و دری.يگرينی تزبانهای زير موجود است: عربی ، سوماليايی ، فارسی ، 
 18.30-8.30 از ساعتاکتبر  28و  15.30-8.30 ساعتاز اکتبر 27 و 26 ازمی توانيد  شما

   کنيد. رزرودر اين سايت   يک زمان گفتگو 

     sprakguide-www.trippus.net/bokning: محل رزرو

 نحوه بازديد از نمايشگاه ديجيتال
خارج از ساعت مدرسه.  حتی شد، همه باز می بابرای  Gymnasiedagarna & Future Skillsنمايشگاه ديجيتال 

  .برای بازديد از نمايشگاه ديجيتال به تنهايی ، به عنوان مثال با سرپرست خود ، نيازی به رزرو قبلی نداريد
 

.اين امر در مورد بازديدهای خارج از ساعات مدرسه صدق می کند  
  
  بازديد رايگان می باشد. -
شهرداری و  ،دانش آموز)   موردمدرسه (درنام ) ، دتواند نام مستعار باشبرای ورود به نمايشگاه ، با وارد کردن نام (می -

  . ايميل (اختياری) ثبت نام کنيد
البته با دانش   و  بکنيد  چت  مهيجپس از ثبت نام ، وارد نمايشگاه ديجيتال می شويد. در اينجا می توانيد با شرکت های  -

  .مالقات کنيد. سخنرانی ها ، فيلم ها و ساير مطالب ارائه می شودآموزان و معلمان تعدادی از دبيرستان ها نيز 
  
  
  

 



برای شما که متقاضی تحصيل در دبيرستان هستيد -روز چهارم   
  

اقدام کنيد ، اين فرصت را خواهيد داشت که با مدارس   تثنايی)ژه(اس وينوامبر ، شما که می خواهيد برای دبيرستان    18در  
در قالب کوچک خواهد    حضوری) (يک نمايشگاه فيزيکی  امسال نيز  در  منطقه و نمايندگان کار مالقات کنيد. چهارمين روز

 .بود
 

  نوامبر ١٨ تاريخ:
  

  ١٩.٣٠تا  ٠٩.٣٠ ساعت زمان:
  

  آمده است.  در اينجا نقشه و راهنما مکان: 
Göteborgsregionen (GR), Andrers Persongatan 8, Götebörg  

  
می توانيد فاصله خود  که   مثبت نام اطمينان حاصل کني از قبل که نياز داريد مارايگان است ، اما  کردن شرکتثبت نام: 
  حفظ کنيم.

 /https://gymnasiedagarna.se/4e-dagen           :اطالعات بيشتر و پيوند ثبت نام را می توانيد در اينجا پيدا کنيد
 

 
اطالعات برای سرپرستان  -انتخابات  ه سویبراه   

 
قسمت ، که از طريق آن  14يک مجموعه برنامه با مجموع  -در طول پاييز ، "راه به سوی انتخابات" را منتشر می کنيم 

منتشر می شود. اين سريال تا حدی برای شما به عنوان سرپرست و اطالعات مهمی در مورد دبيرستان و انتخابات آينده  
بخشی ديگر برای شما که دانش آموز هستيد ساخته شده است. "راه به سوی انتخابات" جايگزين جلسات والدين می شود  

 :که قبالً برای اطالع از انتخابات دبيرستان و نمايشگاه برگزار شده بود. اين مجموعه زمينه هايی مانند
 ؟ بنمايمچگونه بهترين حمايت را از فرزندم  -
 چگونه شايستگی و ارزش شايستگی کار می کند؟  -
 تفاوت برنامه های آمادگی دانشگاه و برنامه های حرفه ای  -
   (استثنايی)دبيرستان ويژه -
 بازار کار آينده  -
 تحصيالت بيشتر در دانشگاهها و کالجها  -
 عربیانتخاب دبيرستان به زبان  -
  انتخابات دبيرستان به زبان انگليسی -

 
 

 


