
 کار به رسیدن راه

 اطالع هستند اروپا اقتصادی همکاریهای منطقه و اروپا اتحادیه از خارج کشوری از تحصیالت دارای که افرادی به وبگاه این

 سوئد در نگهداری و مراقبت و درمانی خدمات مدرسه، های زمینه در خود شغل به رسیدن راه توانند می چگونه که کند می رسانی

 بسیار نیاز. باشد کودکستان معلم یا معلم پرستار، دندانپزشک، پزشک، مثال بطور تواند می ها هزمین این در مشاغل. کنند پیدا را

 . دارد وجود سالمندان نگهداری و مراقبت بخش در و بیمارستانها مدارس، در مشاغل از گروه این به زیادی

 نیاز حمایت و رسانی اطالع به که هستند داریبه نواحی و ها کمون در دستیاران و کارفرمایان نخست درجۀ در وبگاه این مخاطب

 .کنند فراهم کشور از خارج از شغلی تجارب و تحصیالت دارای افراد برای استخدام یا دستیاری کارآموزی، محل بتوانند تا دارند

 و شغل در دنکر کار شرایط مورد در مفیدی اطالعات توانند می نیز هستند کشور از خارج تحصیالت دارای که افرادی همچنین

 پروانه چنین کرد، دریافت خود شغل برای رسمی پروانه یک توان می چگونه که مورد این در مثال بطور. کنند دریافت خود حرفۀ

 در را بیشتر اطالعات و کرده جستجو را خود شغل. است الزم درمانی خدمات و مدارس در شغل چندین در کردن کار برای رسمی

 .بخوانید www.vagentilljobben.se/valjyrke وبسایت

 برای. کرد ترجمه مختلف های زبان به توان می که هستند زیرنویس دارای بسیاری های فیلم ولی است، سوئدی وبگاه این زبان

 بطور) ”översätta automatiskt” عنوان سپس کنید، کلیک فیلم پایین گوشۀ در( زیرنویس) ”undertexter” واژۀ روی اینکار

 :کنید آزمایش فیلم این تماشای با. کنید انتخاب را خود نظر مورد زبان و( کن ترجمه اتوماتیک

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

 مطالب. کنید مراجعه( Arbetsförmedlingen) بیکاریا ادارۀ به اینکار برای. کرد جستجو شغل و کار توان نمی وبگاه این در
 .بخوانید www.arbetsformedlingen.se وبسایت در را بیشتر

 
 وبسایت در بیشتری مطالب گرفت، یاد سوئدی زبان توان می چگونه اینکه و سوئد در کردن کار بارۀ در خواهید می اگر

www.informationsverige.se بخوانید. 
 

، و هشت (SKL)ها و شوراهای استانی سوئد کننده این تارنما: سازمان کارفرمایان کمونهای پشتیبانیما، ارگان

های سوئد، ، اتحادیه فیزیوتراپ(SSR)آموختگان مراکز آموزش عالی سندیکای سوئدی که عبارتند از: اتحادیه دانش

های سوئد، اتحادیه پزشکان سوئد، اتحادیه اتحادیه آموزگاران، اتحادیه سراسری آموزگاران، اتحادیه کارکنان کمون

، اتحادیه کارکنان مراکز درمانی، و همچنین سازمان مذاکره کننده (Vision) های دولتیمدیران و روسای سازمان
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