
 السبيل إلى العمل

يقدم الموقع هذا على شبكة اإلنترنت معلومات عن يمكن للشخص الذي يحمل شهادة تعليمية من دولة 

ن يعثر على السبيل  EESودول منطقة التعاون االقتصادي األوروبي  EUخارج دول االتحاد األوروبي 

المؤدي إلى مهنته ضمن قطاع المدارس وقطاع الرعاية العناية والعناية في السويد. يمكن أن يتعلق األمر 

بمهن من بينها على سبيل المثال طبيب، طبيب أسنان، ممرضة أو مدرس المرحلة التمهيدية. هناك حاجة 

 فيات وضمن رعاية الشيخوخة.كبيرة لهذه المجموعات المهنية في المدارس وفي المستش

إن هذا الموقع هذا على شبكة اإلنترنت موجه في المقام األول ألرباب العمل والمرشدين في البلديات 

والقطاعات الذين يحتاجون إلى المعلومات والدعم لكي يتمكنوا من أن يعرضوا أماكن التدريب العملي 

 وخبرة الحياة العملية في دول أجنبية.واإلرشاد أو التوظيف على األشخاص من ذوي التعليم 

وبإمكان حتى الشخص الحاصل على شهادة تعليمية أجنبية أن يعثر على معلومات مفيدة عن األشياء 

على سبيل المثال ما هي الخطوات المطلوبة لكي يتمكن هذا الشخص من ممارسة العمل ضمن مهنته. 

وهي من األمور المطلوبة لكي يتمكن المرء من المطلوبة للحصول على هوية سويدية لممارسة المهنة 

الحصول على عمل في عدد كبير من المهن ضمن المدارس وقطاع الرعاية الطبية. اعثر على مهنتك 

  www.vagentilljobben.se/valjyrkeواقرأ المزيد على الرابط التالي:

إلنترنت هي السويدية ولكن هناك عدد كبير من هذه األفالم بها أشرطة نصوص يمكن لغة موقع ا

بإمكانك أن تفعل ذلك عن طريق الضغط على رمز شريط النصوص   ترجمتها إلى لغات مختلفة.

undertexter ثم اختر ترجمة تلقائية في الجهة السفلى من الفيلم ، översätta automatiskt اختر اللغة و

 المطلوبة. يستحسن أن تجرب ذلك على هذا الفيلم:

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

أربتس  يمكن أن تفعل ذلك عن طريق مكتب العمل ، بلال يمكن البحث عن عمل في موقع اإلنترنت هذا

 www.arbetsformedlingen.seاقرأ المزيد على الموقع التالي  Arbetsförmedlingenفورميدلينجن 

إذا أردت معرفة المزيد عن كيفية ممارسة العمل في السويد وكيف يمكن أن يتعلم المرء اللغة السويدية فاقرأ 

 www.informationsverige.se  معلومات عن السويدقع المزيد على مو

 

 Sveriges kommuner och landsting (SKL)إن القائمين على موقع اإلنترنت هذا هي منظمة أرباب العمل 

بلديات السويد وتنظيماتها النيابية مع نقابات العمال الثمانية وهي اتحاد األكاديميين  أي

Akademikerförbundet SSR العالج الفيزيائي  وأخصائيينFysioterapeuterna  واتحاد المعلمين ،

Lärarförbundet واالتحاد العام لنقابات المعلمين ،Lärarnas Riksförbund السويدي اتالبلدي عمال واتحاد 

Sven Vårdförbundet  النق المفاوضات منظمة وأيضاska Kommunalarbetareförbundet، واتحاد 

، واتحاد قطاع الرعاية Vision فيشون النقابي تحاداالو Sveriges läkarförbund السويد في األطباء

Vårdförbundet تحالف األكاديميين  النقابية المفاوضات منظمة وأيضاAkademikerAlliansen 
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