
کار بسوی راه  

 باشند می  اروپا اقتصادی منطقه و اروپا اتحادیه از خارج کشور یک از تحصیالت دارای که افراد به وبسایت این

 بطور تواند می این. نمایند پیدا سویدن در مراقبت و صحت مکتب، بخش در کار بسوی راه بتوانند تا دهد می معلومات

 شغلی گروه این به بسیار ضرورت. باشد کودکستان معلم یا و معلم نرس دندان، داکتر داکتر، همچو های شغل در کار مثال

.باشد می سالمندان خانه های مراقبت و شفاخانه ها، مکتب در  

 برای حمایت و معلومات به آنها. گردد می راجع  ها منطقه و ها کمون مامورین و ها کارفرما برای نخست قدم در وبسایت

  .  دارند ضرورت کشور خارج کاری تجربه دارای و کرده تحصیل افراد استخدام یا و رهنمایی عملی، رکا ارایه

 را تان رشته در کردن کار شرایط مورد در مفید معلومات توانید می باشید می خارج در تحصیل دارای که شما همچنان

 شغل از بسیاری در کردن کار برای چیزیکه کرد، تدریاف سویدنی نامه اعتبار توان می چطور مثال طور به. آورید بدست

بخوانید بیشتر و نموده پیدا را تان شغل. باشد می شرط صحی بخش مکتب در ها  

www.vagentilljobben.se/valjyrke 

 

 می شما. باشد می است مختلف های زبان به که نویس زیر دارای ها فلم از بعضی اما است، سویدنی زبان به وبسایت

  ”översätta automatiskt ”  گزینه فلم پایین قسمت در ”undertexter” روی کردن کلک با را( نویس زیر) توانید

  .کنید امتحان فلم این دیدن با. برگزیند را تان نظر مورد زبان و نموده انتخاب را( اتوماتیک ترجمه)

https://www.youtube.com/watch?v=baigQhEnthM 

 . بدهید انجام توانید می کار اداره طریق از را این شما. نمود جستجو کار وبسایت این از استفاده با توان نمی

 .بخوانید کار اداره صفحه رد بشتر

 www.arbetsformedlingen.se 

 
 پایین صفحه به گرفت، یاد سویدنی توان می چطور و کرد کار سویدن در توان می چطور اینکه باره در خواهید می اگر

 .نمایید مراجعه
www.informationsverige.se 

 
 

  باشیم، می سویدن ایالتی های شورای و ها کمون یی کارفرما سازمان استیم، صفحه این عقب در کسانیکه ما

 کارگران اتحادیه معلمان، انجمن معلمان، اتحادیه ها، فیزیوتراپست ها، اکادمیک اتحادیه چون؛ کارگری اتحادیه هشت همچنان،

 ها اکادمیک پیمان مذاکره سازمان و صحی اتحادیه اندار، چشم یا وییژن اتحادیه سویدن، دوکتوران انجمن سویدن، های شهرداری

 .دارند همکاری ما با نیز
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