
مرکز مشاوره حتصیلی جوانان در حمل شام:
)آدرس، تلفن، ایمیل، ساعات کار و سایت(

این مرکز نیز در سایت www.ug.dk است

از اینرتنت استفاده کنید
www.ug.dk

سایت درباره کار، حتصیل و مشاوره

www.su.dk
اطالعات درباره کمک مالی به جوانان مشغول به حتصیل

این جزوه توسط انتشارات درس و کار و با مهکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت 

جذب در جامعه منترش شده است.2007

حتصیل
کلید آینده

مرکز مشاوره حتصیلی جوانان

Farsi



چرا حتصیل؟
والدین عزیز

فرزندتان باید بعد از مدرسه حتصیلی را انتخاب 
کند. انتخابی که برای آینده امهیت فراوان دارد. 
حتصیل راه رسیدن به یک شغل خوب و حقوق 

بیشرت است.

مهم است که فعاالنه فرزندتان را محایت کنید. 
راهنامئی های شام میتواند به فرزندتان در گرفتن 

تصمیم صحیح کمک نامید.

حتصیالت انواع فراوان دارد و درک مهه آهنا مشکل 
است. آشنائی با امکانات خمتلف مهم است. 

میتوانید نزد مشاور حتصیلی جوانان اطالعات و 
مهچننی کمک عملی دریافت نامئید.

سعی کنید جزوه "جوانان در راه – اطالعات درباره 
 www.ug.dk حتصیل" را نگاه کنید و یا به سایت

مراجعه نموده و درباره امکانات کار و حتصیل 
مطالبی بخوانید.

شام و فرزندتان میتوانید با مرکز مشاوره حتصیلی 
جوانان در حمل خود متاس گرفته و با یک مشاور 

قرار مالقات بگذارید.

با احرتام
مشاور حتصیلی جوانان در حمل شام

باید چکار کنید؟
درباره مشاغل و حتصیالت خمتلف مطالب بیشرتی بخوانید

درباره کار و حتصیل با فرزندتان صحبت کنید
در انتخاب و به پایان رساندن حتصیل پشتیبان فرزندتان باشید

با معلم کالس فرزندتان و مشاور حتصیلی صحبت کنید
در گفتگوهای مشورتی و جلسات رشکت نامئید

بمنظور انجام تکالیف، آرامش در منزل برقرار کنید و رشکت در 
برنامه های کمک به انجام تکالیف منزل را تشویق نامئید.

از کجا میتوانید کمک بگریید؟
نزد معلامن مدرسه

نزد مشاور حتصیلی در مدرسه
در مرکز حملی مشاوره حتصیلی جوانان. آدرس در پشت صفحه.
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معنی این عبارات چیست؟
UU : مرکز مشاوره حتصیلی جوانان

UU-center : یک مرکز حملی که مسئول راهنامئی جوانان 
است

UU-vejleder )مشاور حتصیلی جوانان(: شخصی که 
جوانان و والدین را از نظر حتصیل و کار راهنامئی میکند

Uddannelsesbog )دفرتچه حتصیل(: توضیحات دانش 
آموز درباره نحوه کار و خوش بودن او در مدرسه

Uddannelsesplan )نقشه حتصیل(: توضیحات دانش 
آموز از نظر انتخاب رشته حتصیلی و افکارش درباره آینده
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