
GroGrund

الجدول الزمني
)Praktik( الجزء 1 - التدريب المهني

أغسطس/آب-أكتوبر/تشرين األول 2016 )2-3 أشهر( 
تدريب مهني في إدارة المقابر

A1 لغة سويدية على مستوى +
الجزء 2 - دورة تمهيدية

أكتوبر/تشرين األول 2016- يناير/كانون الثاني 
2017 3-4 أشهر

دورة تمهيدية لدراسة البستنة
B1 + C1 لغة سويدية على مستوى +

فرصة مواصلة الدراسة: 
دراسة اللغة السويدية للمهاجرين بالتركيز على 

)Yrkes-Sfi( الجانب المهني

إنها دراسة تخدم طالبي اللجوء البالغين
وتمنح المعرفة األساسية للعمل في مجال الحدائق

ومجاالت العمل المماثلة.

دراسة



الجزء 1 و2: اللغة السويدية والتدريب 
المهني

يمنحك منهج )GroGrund( بوصفك طالباً للجوء فرصة 
دراسة اللغة السويدية على مستوى A1، B1، C1 قبل 
اندراجك في خطة الترسيخ. وتجري بالتوازي مع 

دراسة اللغة السويدية أو تدريب مهني في إدارة المقابر 
ثم تلتحق بعد ذلك بدورة تمهيدية في مهن مختلفة في 
مجال الحدائق. دراسة )GroGrund( بدوام كامل لمدة 
6 أشهر، وتتكون من الكثير من التمارين العملية في 
منطقة المدرسة والمقبرة. وعندما تحصل الحقاً على 
تصريح اإلقامة فإن دورة اللغة السويدية للمهاجرين 

)Sfi( ُتعادل أو يجري اختبارك فيها.

فرصة مواصلة الدراسة: دراسة اللغة 
السويدية للمهاجرين بالتركيز على 

)YRKES-SFI( الجانب المهني
يمكنك بعد االنتهاء من جزء 1 و2 مواصلة الدراسة في 
دراسة اللغة السويدية للمهاجرين بالتركيز على الجانب 
المهني )Yrkes-Sfi(، وهي دورة تدريبية مهنية في مجال 

الحدائق تنطوي على فرص جيدة جداً للحصول على 
عمل الحقاً. ومدة الدورة 18 شهراً وتنظمها مدرسة 

)Hvilan Utbildning(. وُيشترط حيازة تصريح اإلقامة 

وإتمام مرحلة C بدراسة اللغة السويدية للمهاجرين من 
أجل االلتحاق بالدورة. 

ويمكنك العمل بعد هذه الدورة المهنية بأعمال االعتناء 
بالمناطق الخضراء في الحدائق والمناطق السكنية 

أو المقابر وصيانتها. ويمكنك أيضاً العمل في شركة 
منشآت البساتين أو في الدفيئات/الصوبات والزراعات 

الحرة أو مزارع الفاكهة والتوت. 

ماذا ستتعلم؟
كما ستتمكن في )GroGrund( ودراسة اللغة السويدية 
 )Yrkes-Sfi( للمهاجرين بالتركيز على الجانب المهني

من تعلم اللغة السويدية فضالً عن تقليم الشجيرات 
واألشجار والعناية بالمروج الخضراء ومكافحة 

األعشاب الضارة. استخدام اآلالت واألدوات العادية 
وصيانتها، وكذلك اختبار أعمال المنشآت البستانية 

األساسية، مثل أعمال َتْبليط خفيفة.
وتنبني الدراسة كاملًة على التعلم النشط للغة السويدية 

مع التركيز على اللغة السويدية المهنية، أي أنك ستتعلم 
الكلمات والمصطلحات المستخدمة في مجال الحدائق، 
سواء من خالل التمارين العملية أو في صف الدراسة 

االعتيادي. 
وتشمل الدورة التدريب المهني وتوفر للطالب فرصاً 

جيدة الختبار هذه المهنة وعقد الصالت مع أرباب 
العمل المناسبين.

شروط القبول )GROGRUND(، الجزء 1 
على أعتاب البداية الرائدة، أغسطس/آب 2016

أن تكون طالب لجوء ومهتماً بالبستنة والزراعة. 
الخبرة السابقة في مجال البستنة ليست شرطاً. وهناك 

40 مقعداً. تبدأ الدورة المقبلة في فبراير/شباط 2017.

تقديم الطلب
 ،)GroGrund( ألولئك الراغبين منكم في المشاركة في
 )Sensus( عليكم تقديم طلباتكم عن طريق موقع رابطة
 .www.sensus.se/grogrund :الدراسية على اإلنترنت

وسُيستكمل الطلب بتعريف قصير بنفسك وخبراتك 
السابقة.

اتصل برابطة )SENSUS( الدراسية
بريانكا ميلليرجورد يون

Priyanka Mellergård John

priyanka.mellergard.john@sensus.se

www.sensus.se 

)HVILAN UTBILDNING( اتصل بمدرسة
ييمي خوستيت

Jimmy Sjöstedt

jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se

www.hvilanutbildning.se 

رابطة )SENSUS( الدراسية
رابطة )Sensus( هي رابطة دراسية تعمل على شئون التعليم الشعبي. 

ونحن نوفر فرصة النمو والتعلم من خالل اللقاءات فيما بين البشر 
ونوفر أماكن التقاء تبعث على اإلبداع، يعزز فيها األشخاص كفاءتهم 

ويجرؤون على تجاوز حدودهم وينقلون وجهات نظرهم إلى المستقبل. 

)HVILAN UTBILDNING( مدرسة
مدرسة )Hvilan Utbildning( هي مدرسة مجال البستنة وتنظم دورات 

البستنة على مستوى المرحلة الثانوية وضمن مجال تعليم الكبار. 
ويملكنا اتحاد المزارعين السويديين )GRO( – وهي جمعية غير ربحية 

.)LRF Trädgård( تتبع رابطة

هل ترغب في معرفة المزيد؟


