أكاديمية المزرعة الطبيعية

المواش
ولديك الرغبة يف معرفة المزيد عن كيفية العمل يف الزراعة وتربية
أنت فتاة مولودة خارج السويد
هل ِ
ِ
ي
والطبيعة والغابات والبحر والبيئة؟
أكاديمية المزرعة الطبيعية – المدخل إىل األعمال الخضاء!
هو ر
مشوع ممول من قبل الوكالة السويدية للتنمية يفتح المجال لدخول النساء المولودات خارج السويد إىل سوق
العمل.
التغيي والتطور!
الكثي من اإلمكانيات ألجل
ر
ر
ر
ر
ر
الت
يف السنوات
ر
األخية وبسبب تعاقب األجيال يف مجال الصناعات الخضاء يوجد العديد من االتجاهات والمهن ي
تحتاج إىل خيات ر
أكي.
ر
ر
يعي عن النشاطات المتعلقة باليبة والغابات ومختلف البيئات الريفية.
الصناعات
الخضاء هو مصطلح ر
خياتك!
الصناعة تحتاجك وتحتاج ر
ر
اع بناء عىل اختيارك
"أكاديمية المزرعة الطبيعية" تعطيك الفرصة لتجربة اتجاهات ومهن مختلفة يف القطاع الزر ي
ً
أيضا اإلمكانية إلكمال تعليمك وإرشادك ً
بناء عىل اختيارك الحر.
واهتمامك ,و تمنحك
فقط الخيال من يقف كحاجز أمام خطتك يف العمل يف مجال الصناعة الخضاء.....
ّ
بإمكانك ضمن ر
المشوع -عىل سبيل المثال -أن تحصل عىل دعم من أجل الحصول عىل شهادة السياقة ,وأن تتعلم
ً
ر
ّ
وتطور نفسك بها ,أو أن تحصل عىل جانب من التعليم يف المجال الخاص الذي تنوي االتجاه إليه .وأيضا
السويدية
الصناع.
سوف َّتوسع من معارفك ضمن مجالك
ي

الينامج:
بداية ر
األثني 2019-02-11
االجتماع التمهيدي
ر

ر
رر
رر
المدينتي حسب عدد األشخاص
مقاطعت بليكنىك و سكونة وسيتم اختيار
مدينتي ضمن كل من
الينامج يف
سيبدأ ر
ي
ر
الر ر ر
اغبي باالنتساب يف هذه المدن.

رونوب ,كارسهامن ,اولفسيوم ,سيلفيسبوري.
بليكنىك :كارلسكرونا,
ري
سكونة :هيلسنبوري ,لوند ,كرخانستان ,هيسالهولم ,اوسيا يونجة ,سيمرسهامن ,مالمو ,الندسكرونا.

ً
ر
الينامج .الدعم اللغوي متوفر وأيضا
مالحظة! تكاليف السفر مدفوعة من وإىل مقابلة المعلومات و األنشطة األخرى يف ر
ر
ر
الينامج.
ميجم يف األوقات والنشاطات المهمة يف ر
الينامج ر يف المدن التالية:
مقابلة معلومات قبل بداية ر
رونب :الثالثاء  2019-02-05الساعة 15:00-14:00
ري
كارسهامن :الخميس  2019-01-24الساعة 15:00-14:00
الثالثاء  2019-01-29الساعة 15:00-14:00
يوم العائلة :الخميس  2019-02-07الساعة 14:00-16:00
رر
البوالي والكوديز لألطفال!
نحن نقدم الفيكا.
ً
ً
وسهال من القلب!
أهال
ر
أولفسيوم :األربعاء  2019-01-30الساعة 15:00-14:00
سيلفسبوري :األربعاء  2019-02-06الساعة 15:00-14:00

سكونة:
كرخانستان 2019-التاري خ يحدد قريبا!
لوند 2019-التاري خ يحدد قريبا!
هيسالهولم 2019-التاري خ يحدد قريبا!
هيلسنبوري 2019-التاري خ يحدد قريبا!
الندسكرونا 2019-التاري خ يحدد قريبا!

ر
ر
ّ
ر
شء مماثل,
أنت مهتم وباحث عن العمل ي
وف نفس الوقت مسجل لدى مكتب العمل أو لدى جهة أخرى يف البلدية أو ي
ً
ر
إذا اتصل بمسؤولك لدى مكتب العمل أو الكمون أو اتصل ر
الينامج يف ستدي فوربوندت فوكسن سكوال
مباشة بمسؤول ر
حسب ما هو موضح أدناه:

Projektansvarig/Projektledare
carina.lindstrom@sv.se, 0454-30 61 60
ulla.peterson@sv.se, 070-197 18 17
anders.stjernqvist@sv.se, 070-197 18 18
Läs mer på www.naturgardsakademin.se

ر
ر
الكبية و السبب الجيد!
الشء الوحيد المطلوب الرغبة
ر
مالحظة! ال يوجد متطلبات علمية لالشياك يف ر
الينامج ...ي

يعتي هذا ر
المشوع خطوة مكملة وفرصة إلعداد أفضل للعمل والتعليم ,عىل سبيل المثال لمدرسة ثانوية مهنية أو
ر
شعبية ،وذلك من خالل أنشطة تعزيز الحافز والتنمية الفردية.

كتيب المشيك
كتيب مسؤول النشاط العام

