
تدريبية دورة -Poweria! 

مستقبلك على اليجابي التأثير بغية أمامك متاحة الفرصة الن أصبحت  
له التخطيط عملية في الكافي الدعم على والحصول ! 

 دورة التدريب هذه ه  مناسبة لك أنت إذا كانت لديك خلفية متعددة
 
 إن

.الثقافات
  حياتك اليوميةوظيفة 

 أنت تحتاج للحصول عل دعم قوي ف 
ا29-15تنتم  ال الفئة العمرية ما بي     عاما

ا وذلك باللغة ا فرديا ا ضمن المجموعات وكذلك تدريبا وع تدريبا ر المشو
ر
 يوف

 الفنلندية السهلة.  سوف تجري هذه الدورة التدريبية المخصصة
ة الممتدة من  21 شهر آب /أغسطس حتة  30لمجموعات خلل الفتة  

ين الول /أكتوبر  2021تشو . 
  مدينة

  منطقة Tampere  وسوف تنعقد حصصها التدريبية ف 
 ف 

Tulppaanitalo, Pinninkatu 51  نامج التال وذلك وفق التن
15-12الثني   ما بي   الساعة   • 
15-12الثلثاء ما بي   الساعة    •  

12-9الخميس ما بي   الساعة    • 
 .بعد التدريب الجماع  ، سوف يكون هناك لديك الفرصة ك  تتلقة

 بطلب التسجيل 
ا
.  تجدر الشارة ال أنه سوف يتم إجراء مقابلت القبول  لجميع الذين تقدموا مسبقا

ا
 فرديا

ا
تدريبا

  الدورة التدريبية
للمشاركة ف 

  أعمال الدورة أشخاص فقط 8وذلك خلل شهر أيار /مايو الجاري. سوف يتم قبول  
، للمشاركة ف   

التدريبية. يرجن الملحظة أن هذه الدورة 
 التدريبية ه  مجانية

 مكنك تقديم طلب التسجيل وكذلك الستفسار عن المزيد من المعلومات
 ,Riikka : riikka.matinaho@kvps.fi من خلل التصال بالسيدة
p. 040 677 3067 

الواتساب تطبيق عبر أو نصية، رسالة إرسال أو مباشرة التصال يمكنك ،  
.اللكتروني البريد أو

  مبن 
  مدينة ،Tulppaanitalo ف 

 ف 
Tampere



 :Poweria !التدريبية الدورة مميزات

والدراسة اليومية بالحياة تتعلق موضوعات الدورة حصص تناقش    

الخاصة مهاراتك على الدورة خلل من تعرفت   . 
جدد أشخاص على الدورة أثناء تعرفت  . 

المجالت مختلف في العلمي التحصيل  لمتابعة أمامك . 
المختلفة المهنية الحياة جوانب على الدورة خلل من تعرفت   . 

العمل وأماكن التعليمية للمؤسسات ميدانية زيارة الدورة توفر . 
طلبات بتقديم وتباشر بك الخاصة الذاتية السيرة الدورة خلل تنجز    
.عمل

من المطلوب الدعم كل على تحصل سوف هذه، التدريبية الدورة خلل
وكاتيانا ورييكا يساما من المؤلف التدريب فريق قلببل . 

! وسهل أهل . بكم الحار الترحيب كل
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