تحصیلا براا بزررگاان
داشتس تحصیلت مهم ا ت تا بتواس در جامعه موقعیت نوب داشت .بدوس
تحصیل امکاس گرفتس کار دشوار ا ت.
براا ک ب موفقیت ،داشتس تحصیل مهم ا ت .جامعه دانمارک ب رات در حال تغییر ا ت ،و بدیس معنی ت که توقعات از
ما براا ک ب دانش و یادگیرا در طول تمام امر بیشتر و بیشتر میشود.
بدوس داشتس تحصیل ،کار گرفتس دشوار ا ت .داشتس کار مهم ا ت تا بتواس درآمد نود را داشت و م تقل بود .همچنیس کار
و شغل میتواند و یله اا براا مشارکت در د ته و گروه و آشنایی با همکاراس در محل کار باشد.

اگر مینواهید تحصیلی کنید ،دان تس زباس دانمارکی لزم ا ت .میتوانید در یک مرکز آموزش زباس ،زباس
دانمارکی بنوانید.

تماس
بیشتر نشان بدهید

راهنماا تحصیلی
در ایت راهنماا تحصیلی ،در صورت ج تجوا تحصیلت براا جواناس ،تحصیلت ااای ،تحصیلت براا بزرگ الس
و تحصیلت تکمیلی میتوانید راهنمایی شوید.
از جمله میتوانید درباره ی تم تحصیلی دانمارک مطاابی بنوانید ،ایده بگیرید که چه رشته تحصیلی را باید انتناب کنید ،و
با مشاورا تماس بگیرید ،که در صورت داشتس ؤال میتواند به شما کمک کند.
www.ug.dk
مراکز ( UUمرکز مشاوره در خصوص تحصیلا براا وانانن
در را ر کشور مراکز  UUه ت .اگر زیر  ۲۵ال ه تید ،میتوانید با مشاورا صحبت کنید ،که میتواند در انتناب
رشته مورد القه تاس و شرایط آس ،به شما کمک کند.
مرکز انتخاب رشته تحصیلی
 ۷مرکز منطقه اا انتناب رشته تحصیلی وجود دارد .در صورتیکه مایلید تحصیلت ااای کنید ،میتوانید در ایس مراکز
راهنمایی شوید.
www.ug.dk
اداره کاریابی دانمارک

اگر بالا  ۲۵ال ه تید ،میتوانید در اداره کاریابی محله نود درباره انتناب تحصیل و شرایط آس راهنمایی شوید .فرقی
نمی کند که اشتغال بکار دارید ،یا بیکارید.
www.jobnet.dk
تازه وارد به دانمارک
اگر مینواهید تقاضاا اقامت دائم بدهید و/یا تبعه دانمارک شوید ،باید در یک امتحاس زباس دانمارکی قبول شوید .براا
اطلاات بیشتر ایت تازه وارد به دانمارک را بنوانید.
www.nyidanmark.dk
کمک تحصیلی دولتی SU -
در اینجا میتوانید درباره مقررات  SUبنوانید .همچنیس در ایس ایت میتوانید تقاضاا دریافت  SUبدهید.
www.su.dk
مرکز آموزش زبان
در را ر کشور مراکز آموزش زباس ه ت .مراکز آموزش زباس کلس هاا زباس دانمارکی براا بزرگ الس نارجی
دارند .آموزش زباس دانمارکی در صورتیکه شماره اجازه اقامت و آدرس در ثبت احوال دانمارک داشته باشید ،رایگاس
ا ت.

حقوق
تحصیل

اکثر رشته هاا تحصیلی در دانمارک رایگاس ا ت و اگر بالا س  ۱۸ال ه تید ،میتوانید در حیس
تحصیل کمک تحصیلی دریافت نمایید.

