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برنامج الصحة ،الرعاية والعناية هو لك أنت الذي تريد العمل مع الناس من
مختلف أ
العمار وفي مختلف المواقف.
هذا قد يتعلق بالعمل ضمن مثل نشاط وقت الفراغ أو المدرسة التمهيدية.
قد يتعلق أ
المر بالعمل مع كبار السن وحاجتهم إلى الرعاية والعناية.
البرنامج مناسب لك أنت الذي ترغب في العمل مع المسائل حول كيف يؤثر
الغذاء والرياضة على الناس.
يجب أن تُحب العمل مع الناس ولديك رغبة في العمل في مجال الخدمة.

هذا ما سوف تتعلمه في البرنامج

الحتياجات لدى الناس ،كل من الشباب
النسان ومختلف إ
سوف تتعلم عن تطور إ
وكبار السن.
العاقات وحول العناية والرعاية.
سوف تحصل على معرفة حول مختلف إ
سوف تحصل على الفرصة للتعلم عن الصحة والمرض.
سوف تتعلم عن كيفية تأثير إختيار نمط الحياة على الصحة.
النسان ،التفكير حول القيم
في البرنامج سوف تحصل على معرفة حول حقوق إ
الديمقراطية ومختلف القضايا أ
الخالقية.
مسائل بيئة العمل هي مهمة في البرنامج لكي التتعرض إلصابات عمل في
المستقبل ولكي تتمتع بصحة جيدة.

هكذا البرنامج ُمرتب
الثانوية/العدادية الخاصة
المواد المشتركة للمدرسة
إ
البرامج الوطنية تتضمن مواد يدرسها الجميع.
الثانوية/العدادية الخاصة
هذه تسمى المواد المشتركة للمدرسة
إ
المواد هي:
النجليزية
•اللغة إ
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•النشاط الجمالي (الفنون الجميلة)
•التاريخ
•الرياضة والصحة
•الرياضيات
•العلوم الطبيعية
•المعرفة الدينية
الجتماعية
•العلوم إ
اللغة السويدية أو اللغة السويدية كلغة ثانية.
المواد المشتركة في البرنامج
البرنامج يشتمل على مواد مهنية أو مواد مميزة تسمى مواد مشتركة في البرنامج.
جميع الطالب في برنامج الصحة ،الرعاية والعناية سوف يدرسون المواد التي
هي:
•الصحة
النسان
• إ
•الخدمة والمعاملة
•الرعاية والعناية.

تعمق في البرنامج

أنت سوف تدرس حتى العديد المواد التي ستعطيك المزيد من المعرفة ضمن
المجال ألذي إخترته .المواد تسمى التعمق في البرنامج.
أ
التصال
لن مختلف المدارس تقدم مواد مختلفة كتعمق في البرنامج فيمكنك إ
اللتحاق بها والسؤال عن ما هو التعمق في البرنامج
بالمدرسة التي تريد إ
الموجود في المدرسة.
يمكنك أيضا قراءة المزيد عن التعمق في البرنامج على الموقع
 ،www.skolverket.seتحت الحاشية المدرسة التمهيدية والمدرسة
(.)Förskola och skola

الختيار الفردي
إ

أنت تقوم أيضاً بإختيار فردي .أنت تختار بنفسك المواد التي التدخل في
البرنامج ولكن يمكن دراستها من قبل جميع الطالب في المدرسة.
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خطة المادة

الثانوية/العدادية الخاصة توجد خطة المادة تتضمن
لكل مادة في المدرسة
إ
دورات دراسية تُقيم بدرجات/عالمات.
إذا نجحت فيمكن للمدير/الناظر أن يقرر أنه يمكنك دراسة دورات دراسية أو
الثانوية/العدادية .بهذا الطريقة تحصل على تحديات
مواد توجد في المدرسة
إ
أكبر في دراستك.

الدرجات/العالمات

أنت تحصل على درجات/عالمات عند إنتهاء الدورة الدراسية .المعلم يقوم
بتقييم معرفتك ومقارنتها بالشروط في سلم الدرجات/العالمات  A، Cو .E

التعلم في مكان عمل

أنت تتدرب على إستخدام المعرفة التي تحصل عليها في البرنامج في مكان
عمل.
هذا يسمى التعلم في مكان عمل (.)apl

الثانوية/العدادية الخاصة
عمل/مشروع المدرسة
إ

لكي تبين أنك مهيئ لمهمات العمل التي تعلمتها تقوم بعمل عمل/مشروع
مدرسة ثانوية/إعدادية خاصة.
الثانوية/العدادية الخاصة سيبين شمولية تعليمك
ألن عمل/مشروع المدرسة
إ
تقوم بعمل ذلك في نهاية تعليمك.

خطة دراسية فردية

أنت لديك خطة دراسية فردية .هذه تحتوي على المواد والدورات الدراسية التي
الثانوية/العدادية.
ستدرسها خالل دراستك
إ
جميع القرارت حول مالذي عليك دراسته توجد في الخطة الدراسية الفردية.

Gymnasiesärskolan
Programmet för hantverk
och produktion

العربية

Arabiska

الثانوية/العدادية الخاصة
شهادة المدرسة
إ

الثانوية/العدادية الخاصة بعد أربع سنوات ،تحصل
عندما تُنهي المدرسة
إ
الثانوية/العدادية الخاصة (gymnasiesärskolebevis)
على شهادة المدرسة
إ
والتي تبين ما هي المهارات والخبرات التي حصلت عليها بعد المدرسة الثانوية/
العدادية الخاصة.
إ
الثانوية/العدادية الخاصة تبين كم هو عدد النقاط التي درستها
شهادة المدرسة
إ
أ
الثانوية/العدادية الخاصة.
خالل سنواتك الربعة في المدرسة
إ
إذا حصلت على درجات/عالمات نجاح في الدورات الدراسية والتي مجموعها
الثانوية/العدادية
 2500نقطة فأنت حصلت على تعليم كامل في المدرسة
إ
الخاصة.

هكذا تعمل في البرنامج

في البرنامج تعمل واجبات عملية ونظرية مختلفة.
أنت تعمل لوحدك وسوية مع آ
الخرين.
في البرنامج سوف تتدرب على القيام بمهام العمل الضرورية لتتمكن من
مساعدة الناس في رعايتهم وفي أعمالهم المنزلية.
سوف تعمل أيضاً مع خلق مختلف النشاطات والحياة في الهواء الطلق للحصول
على المعرفة التي يمكن إستخدامها في العمل مع الناس من مختلف أ
العمار.
في البرنامج أنت تتمرن على المناقشة ،التفكير وابداء رأيك.
أنت تتمرن حتى على وصف كيف تقوم بأداء واجباتك.

