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برنامه درمان و مراقبت یک برنامه
حرفه ای است که منتهی به دریافت
دیپلم حرفه ای می شود.

برنامه درمان و مراقبت برنامه مناسبی برای کسانی که عالقمند به کار در زمینه مراقبت و درمان؛
روانپزشکی؛ ساملندیاری و کار با افراد معلول هستند می باشد.
شام می توانید مستقیام بعد از امتام تحصیالت رشوع به کار کنید و یا اینکه در یک مدرسه عالی حرفه
ای ادامه تحصیل دهید .شام همچنین می توانید برای ادامه تحصیل در مدارس عالی مواد درسی فوق
العاده را نیز انتخاب کنید و بخوانید.
امکان تخصص
این برنامه دارای شاخه تحصیلی منی باشد؛ ولی امکان متخصص شدن را به شام می دهد .این دوره
امکان کار کردن بطور مثال در زمینه کار امور معلولین؛ مراقبت و درمان؛ روانپزشکی؛ ساملندیاری و کار
با افراد معلول را میرس می کند.
مطالبی را که در این برنامه یاد می گیرید
شام در باره سالمتی؛ بیامری؛ معلولیت؛ دارو؛ علوم تربیتی؛ روانشناسی و علوم مراقبتی آموزش
می بینید .شام در باره نیازهای مختلف انسانها آموزش می بینید و پی می برید که روش زندگی چه
اهمیتی برای سالمتی دارد .شام یاد می گیرید که با دیگران برخوردی حرفه ای داشته باشید.
در این برنامه تحصیلی مبنظور جلوگیری از صدمات کاری و برخورداری از یک سالمتی خوب تاکید خاصی
روی مسائل مربوط به محیط کار می شود.
برنامه به این صورت تنظیم شده است
در برنامه های تحصیل حرفه ای مواد درسی مشرتک دبیرستانی عبارتند از :انگلیسی؛ تاریخ؛ ورزش و
بهداشت؛ ریاضیات؛ علوم طبیعی؛ تعلیامت دینی؛ تعلیامت اجتامعی؛ سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان
دوم .در برنامه های حرفه ای چندین ماده درسی حرفه ای؛ که مواد درسی ویژه Karaktärämnen
نامیده می شوند را می خوانید و تاکید کمرتی روی مواد درسی که شام در دوره های پیش از دبیرستان
خوانده اید خواهد بود.
مواد درسی ویژه مشرتک برای برنامه ها عبارتند از :بهداشت؛ دارو؛ انسان؛ روانپزشکی؛ روانشناسی؛
تعلیامت اجتامعی؛ علوم تربیتی ویژه؛ سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان دوم و درمان و مراقبت.
شام این امکان را خواهید داشت که برنامه تحصیلی را بصورت تخصصی تر و وسیعرت بخوانید؛ که عمیق
تر شدن در برنامه تحصیلی  Programfördjupningخوانده می شود .از مدرسه خود بپرسید که کدام
مواد درسی را در این زمینه ارائه می کند.
شام همچنین حق دارید یک برنامه تحصیلی انفرادی  Individuelltانتخاب کنید و خودتان موضوعات
درسی را که می خواهید بخوانید را انتخاب کنید .در مورد این دوره های آموزشی از مدرسه خود
بپرسید.

PERSISKA

برنامه درمان و مراقبت
شکل کار
در این برنامه شام مترین می کنید تا از عهده وظایف کار در زندگی کاری برآیید؛ بعنوان مثال کمک در
مراقبت از افراد؛ وظایف تکنیکی دارویی؛ وظایف نگهداری در خانه و وظایف اداری و اجتامعی .مبنا
کار مسائل عملی مختلفی است که شام به تنهایی و یا بهمراه دیگران آنها را حل می کنید.
شام توانایی ابتکار عمل و خالق بودن خود را تقویت می کنید و در مورد گرداندن یک رشکت خصوصی
بیشرت یاد می گیرید .شام برنامه ریزی؛ اجرا و مستند کردن کار را مترین می کنید.
آموزش در محل کار
آموزش بخشهایی از دوره تحصیلی؛ به مدت حداقل  ۱۵هفته در یک و یا چند محل کار صورت
می گیرد و آموزش در محل کار نامیده می شود ( .)APLاین دوره بخش مهمی از دوره تحصیلی می باشد و
می توان آنرا در سایر کشورها و خارج از سوئد نیز گذراند .از تجربه و متاسهایی که بدست می آورید
می توانید موقع جستجوی کار استفاده کنید.
حتصیل توام با کارآموزی
در چهارچوب این برنامه امکان انتخاب تحصیل دوره دبیرستان توام با کارآموزی وجود دارد .به این
معنی که شام هامن معلومات را کسب می کنید ولی حداقل نیمی از دوران تحصیل خود را در یک و
یا چند محل کار می گذرانید.
توجه داشته باشید
من املمكن ضمن الربنامج أن تختار التعلم كتلميذ حرفة يف الثانوية .وهذا يعني أنك تحصل عىل نفس
املعارف ولكنك تقوم بنصف دراستك عىل األقل يف واحد أو أكرث من أماكن العمل.
ما ينبغي أن تفكر فيه
اگر می خواهید که حائز رشایط ورود به مدارس عالی باشید مهم است که تحصیالت خود را برنامه ریزی
کنید .در چهار چوب برنامه تحصیل انفرادی؛ اگر مدرسه ارائه کند؛ می توانید دوره هایی را انتخاب
کنید که برای کسب رشایط عمومی تحصیل در مدارس عالی الزم است .این دوره ها شامل یک دوره
زبان سوئدی و یا سوئدی بعنوان زبان دوم و یک دوره انگلیسی می باشند .در صورتی که مایل به ادامه
تحصیل می باشید توصیه می شود با یک مشاور کار و تحصیل صحبت کنید.
شام همچنین در چهارچوب برنامه تحصیلی انفرادی حق دارید یک دوره دیگر؛ ورزش و بهداشت و یک
دوره زیبایی شناسی را نیز انتخاب کنید.

