
   Gymnasiedagarna & Future Skills 2021  في  بكم مرحبًا
  ) أيام المدارس الثانوية الرقمية ومهارات المستقبل(
   
  

  هو )أيام المدارس الثانوية الرقمية ومهارات المستقبل( Gymnasiedagarna & Future Skillsالغرض من 
  ابينخياًرا مستقبليًا فرصة الستكشاف إمكانياتك.  يقام المعرض الرقمي لهذا العام في الفترة م تريد اتخاذ أنت اللذي منحك

ستجد كل شيء في  من خالل موضوعين مثيرين. قبل االختيار ئتكتهيولكن حتى قبل ذلك سنقوم ب، أكتوبر 28إلى  26
gymnasiedagarna.se !  

   
  

  في المدرسة الثانوية   وإختياري: أنا 1الموضوع 
  خاللالمدرسة الثانوية. اللتي يمكن اختيارها في  لمجاالت القادمةيهدف الموضوع األول لفصل الخريف إلى تعريفك با

بإجراء   و ستقومعمل  في ورش و ستشارك، ال على التعيينتعرف على برامج المدارس الثانوية المختلفة تموضوع سوف ال
  1الموضوع يقام  على اتخاذ خيار جيد.من الممكن أن تساعدك ي اللتو  مختلفة لالهتمام و فكرية مثيرةاختبارات وتمارين 

  . 37خالل األسبوع 
   
  

  : أنا وعملي المستقبلي 2الموضوع 
يقدم   .مرئية في المستقبلتنتظرك  حول جعل الحياة العملية والفرص التي يتمحورالموضوع الثاني لفصل الخريف  

.   مثيرة عمل و ورش ،مدرسية مقابالت و ،ذاتيةسيرة  و كتابة ،رقمية دراسية زياراتمن بين المجاالت األخرى  الموضوع
  .40خالل األسبوع   2الموضوع يقام 

  
   

  أكتوبر  28إلى  26المعرض الرقمي في الفترة من 
أكتوبر، نجمع المدارس الثانوية في المنطقة باإلضافة إلى الصناعات والشركات في  28إلى  26في الفترة من 

Gymnasiedagarna & Future Skills )لهذا العام. هذا العام، يقام   )أيام المدارس الثانوية الرقمية ومهارات المستقبل
كل يوم. ينقسم مكان االجتماع إلى  19.00 - 08.00 هي االفتتاح  وساعات gymnasiedagarna.seالمعرض الرقمي في 

حيث يمكنك معرفة المزيد حول المهن والشركات والصناعات  اآلخرحيث تلتقي بالمدارس الثانوية و األول قسمين؛
  المختلفة.

  
مساعدتك في معرفة التعليم الذي  خالل المعرض الرقمي، يمكنك الدردشة مع مستشاري الدراسة والمهن، الذين يسعدهم 

  يؤدي إلى مهن وصناعات مختلفة.
  

 احوناللغة مت ديأو مساع أدلة .باللغة السويديةلدعم حديثي العهد  باللغة (مترجمين) نمساعديفي الموقع ا أيضً  سيتواجد
بين   ، ماأكتوبر 27إلى  26من معهم يمكنك حجز مكالمة  باللغات التالية: العربية والصومالية والفارسية والتغرينية والداري.

  . 18.30 - 8.30أكتوبر بين   28 في و 15.30 - 8.30
  

  www.trippus.net/bokning-sprakguide  :إحجز هنا
  
  

  كيفية زيارة المعرض الرقمي
بالطبع  ) ومهارات المستقبلأيام المدارس الثانوية الرقمية ( Digital Gymnasiedagarna & Future Skillsمعرض 

 ،على سبيل المثال مع ولي أمركأو  ،حتى خارج ساعات الدوام المدرسي. لزيارة المعرض الرقمي بنفسك -مفتوح للجميع 
  ال يلزم الحجز المسبق.

  
   

  هذا ينطبق على الزيارات خارج ساعات الدوام المدرسي
  الزيارة مجانية.  - 



، (عن الطالب)، المدرسة للدخول إلى المعرض، يمكنك التسجيل عن طريق إدخال االسم (يمكن أن يكون اسًما مستعاًرا) - 
  والبريد اإللكتروني (اختياري). البلدية

وبالطبع مقابلة الطالب لالهتمام  مثيرة شركاتيمكنك الدردشة مع ك بعد التسجيل ستدخل المعرض الرقمي. هنا - 
  . يتم تقديم محاضرات وأفالم ومواد أخرى. ثانوية ة مدارسمن عد والمدرسين

   
  

  المتقدمين إلى المدرسة الثانوية الخاصةأؤلئك  من أجل -اليوم الرابع 
للمقابلة مع مدارس المنطقة درسة الثانوية الخاصة  أنت المتقدم إلى المتشرين الثاني (نوفمبر)، ستتاح لك الفرصة  18في 

  .صغرفي المكان بشكل مسيكون اليوم الرابع مرة أخرى هذا العام معرًضا  الحياة العملية.وممثلين عن 
   

  نوفمبر  18 التاريخ:
  19.30 - 09.30 الساعة من الوقت:
  . هنا الخريطة واالتجاهات.Göteborgsregionen (GR), Anders Persongatan 8, Göteborg الموقع:

مع األخذ ( المشاركة مجانية، لكنك تحتاج إلى التسجيل المسبق حتى نتمكن من التأكد من أننا نحافظ على المسافة التسجيل:
  . /genda-https://gymnasiedagarna.se/4e التسجيل هنا رابطمن المعلومات و للمزيد .بعين االعتبار جائحة كورونا)

  
  

  (أولياء األمور)  معلومات لألوصياء - ختيار األنسب الطريق إلى اال
حلقة، والتي ستنشر من خاللها   14سلسلة برامج تتكون من  -" ختيارخالل فصل الخريف، سنطلق "الطريق إلى اال

بصفتك وصيًا   لتتناسب معك أنت صممةم سلسلةالمقبلة. الالدراسية  ختياراتمعلومات مهمة حول المدرسة الثانوية واال
" محل اجتماعات أولياء األمور التي عقدت سابقًا لإلبالغ عن ختيارطالب. سيحل "الطريق إلى االمعك أنت ك و(ولي أمر) 
  المدرسة الثانوية والمعرض. ستغطي السلسلة مجاالت مثل: ضمن االختيارات

  ما هي أفضل طريقة لدعم طفلي؟  - 
  واألهلية؟ الجدارة  عملية كيف  - 
  الفرق بين البرامج التحضيرية الجامعية والبرامج المهنية - 
  المدرسة الثانوية الخاصة  - 
  سوق عمل المستقبل  - 
  والكليات سة في الجامعاتدرامتابعة ال - 
  الثانوية العامة باللغة العربية اختيار - 
  الثانوية العامة باللغة اإلنجليزيةختيار ا - 


