
جدول زمانی
بخش 1 کارآموزی

آگوست-اکتوبر 2016 )3-2 ماهه(
کارآموزی در مدیریت قربستان

+ سطح A1–/A1 سویدنی

بخش 2 دوره ابتدائیه
اکترب 2016 ژانویه 2017 )4-3 ماهه(

مقدمه ای بر تعلیم باغبانی
 A1/A2/A2+ سطح سویدنی

امکان ادامه تحصیل:
Sfi وظیفوی

GroGrund
تعلیمی متناسب پناهجویان کالن سال که معلومات ابتدایی در مورد 

کار در بخش باغبانی و کارهای مرتبط را فراهم می کند.



بخش 1 & 2: سویدنی و کارآموزی
رویکرد GroGrund به گونه ای است که به شام به عنوان 
 A1–، پناهجو امکان یادگیری لسان سویدنی در سه سطح

+A2، وA1-، A1، A2 را حتی قبل از رشوع دوره ابتدائی می 

دهد. همزمان با یادگیری لسان سوئدی شام اولین دوره 
کارآموزی مدیریت قربستان خود را خواهید گذراند و بعد 

از آن دوره ابتدائی کارهای مختلف در زمینه باغبانی را 
خواهید گذراند. GroGrund دوره متام وقت 6 ماهه است 

که شامل مترین های عملی در مکتب و ساحه قربستان 
است. وقتی که مجوز اقامت را دریافت کردید، دوره های 

SFI از شام امتحان گرفته خواهد شد.

امکان ادامه تحصیل: Sfi وظیفوی
پس از تکمیل بخش های 1 و 2 می توانید تحصیل خود را 

در بخش Sfi شغلی ادامه دهید. این حیطه شامل تعلیم 
های حرفوی است که پس از آن فرصت های وظیفوی بسیار 
خوبی در بخش باغبانی خواهد داشت. طول مدت این دوره 
18 ماه است و توسط Hvilan Utbildning برگزار می شود. 

برای رشکت در دوره ارائه مجوز اقامت و مدرک تکمیل 
دوره Sfi-C رضوری است.

پس از ختم تعلیم، می توانید در بخش های مراقبت و 
نگهداری فضای سبز پارک ها، مناطق مسکونی و قربستان 
ها مشغول کار شوید. همچنین می توانید در یک رشکت 

ساختامنی، و یا در گلخانه ها، فضاهای باز، و یا کشت میوه 
و انواع توت مشغول به کار شوید.

چه یاد خواهید گرفت؟
GroGrund و Sfi وظیفوی، عالوه بر لسان سویدنی، شیوه 

حرس کردن بوته ها و درختان، مراقبت از چمن ها و 
کنرتل علف های هرز را به شام خواهند آموخت. استفاده 
و نگهداری ابزار و وسایل رایج، و همچنین مترین کارهای 
ساده مهندسی مانند کاشی کاری نیز در این دوره تعلیم 

داده می شود.
متامی درس ها بر اساس یادگیری فعال لسان سویدنی و با 
مترکز مخصوص بر لسان سویدنی مرتبط با وظیفه خواهد 
بود؛ یعنی شام کلامت و مفاهیمی که در صنعت باغبانی 

کاربرد دارد را در مترین های عملی و صنف های عادی یاد 
خواهید گرفت.

این دوره شامل کارآموزی نیز می شود و متعلمین فرصت 
های مناسبی برای یافنت وظیفه و متاس با ساب کانرتاکتورها 

پیدا می کنند.

الزامات پذیرش برای دوره GroGrund بخش 1
قبل از رشوع دوره آزمایشی در آگوست 2016

شام باید پناهجو و عالقه مند به باغبانی و زراعت باشید. 
سابقه باغبانی رضوری نیست. چهل مکان وجود دارد. تاریخ 

رشوع بعدی فبوری 2017 است.

راجسرت
افراد عالقه مند به اشرتاک در دوره GroGrund می توانند 

 از طریق وبسایت Sensus به آدرس:
 www.sensus.se/grogrund راجسرت کنند. برای تکمیل 

راجسرت باید خود را به طور کوتاه معرفی کنید و از 
سوابقتان بگویید.

Sensus
Sensus یک انجمن تعلیمی برای تعلیم کالن ساالن است. ما فرصت پیرشفت و 

یادگیری را در جلسات حضوری فراهم می کنیم و با نوآوری مکان های را برای 
جلسات پیشنهاد می دهیم که در آن جا افراد می توانند مهارت هایشان را تقویت 
کنند، از محدوده هایشان فراتر روند و رویکردشان را نسبت به آینده تعیین کنند.

Hvilan Utbildning
Hvilan Utbildning مکتب صنعت باغبانی است و دوره های باغبانی در سطح 

لیسه و تعلیم کالن ساالن را برگزار می کند. مدیریت این مرکز با GRO – سازمان 
 LRF Trädgård ملی صنعت سبز- می باشد که یک سازمان غیردولتی مرتبط با

)فدراسیون زارعین سویدنی( است.

آیا می خواهید بیشرت بدانید؟

با Sensus به متاس شوید
Priyanka Mellergård John پریانکا ملرگارد جان

priyanka.mellergard.john@sensus.se

www.sensus.se 

با Hvilan Utbildning به متاس شوید
Jimmy Sjöstedt

jimmy.sjostedt@hvilanutbildning.se

www.hvilanutbildning.se


