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القائم برعاية المعدات، تعليم للمهاجرين )كوبيو( 

ماذا يفعله القائم برعاية المعدات؟
 

 القائم برعاية المعدات  

 ينظف ويطهر ويفحص ويغلف ويعقم معدات العالج والفحص  •

 في المستشفى أو في مؤسسة لألبحاثيعمل في مركز صيانة المعدات  •

 يعمل مع مختلف المهنيين •

  يتأكد من عدم انتقال التلوث إلى المعدات •

 يقوم بخدمة الزبائن •

ووردية  ووردية عمل ما بعد الظهر يؤدي ورديات عمل، في العادة أثناء وردية العمل المسائية )وردية العمل الصباحية، •
 العمل الليلية(. 

 
 

 ماذا تدرس أثناء التعليم؟ 
 

 نقطة كفاءة( 180عاية المعدات، القائم برعاية المعدات )المؤهل االساسي لمجال ر 
 

 نقطة كفاءة(  145أجزاء المؤهل المهنية )

 تنظيف المعدات والتطهير أثناء العمل لمكافحة انتقال العدوى   •

 العمل ضمن عمليات تغليف المعدات  •

 التعقيم كجزء من العمل لمكافحة انتقال العدوى  •

 أجزاء المؤهل االختيارية   •
 

 نقطة كفاءة(  35أجزاء المؤهل المشتركة )

 مهارات االتصال والتعامل الُمتبادل  •

 مهارات الرياضيات ومهارات العلوم الطبيعية  •

 المهارات الخاصة بالمجتمع وحياة العمل •
 
 

 كيف تدرس؟
 

  تدرس في المدرسة ومن خالل االنترنت وفي مكان العمل.  •

  . 16 - 8االيام الدراسية تكون نهاراً في الفترة فيما بين الساعة  •

  عندما تدرس في مكان العمل، تعمل من خالل ورديات عمل. ورديات العمل تكون في العادة ورديات عمل مسائية.  •

  أيًضا.   من الممكن أن يكون مكان العمل خارج كوبيو  •
 
 

 ما هو مكان الدراسة؟ 
 

  ، كوبيوU، الجزء Microkatu 1المعهد المهني لسافو، 
 
 

 ما هو زمن الدراسة؟ 
 

 .5/9/2022تبدأ الدراسة بتاريخ  •

 سنوات. 3  - 2تستغرق الدراسة  •
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ما هي المهارة اللغوية المتوجب أن تتوفر لديك؟ 

. المتطلبات اللغوية للدراسة هي  •
بإمكانك إثبات المهارة اللغوية بشهادة المهارة اللغوية أو باختبار اللغة. •

متى اختبار اللغة والمقابلة؟

  11.30 -  8.30الساعة  30/5أو االثنين  17/5اختبار اللغة يوم الثالثاء •
. 12الساعة  ابتداًء من 30/5أو االثنين  17/5المقابلة يوم الثالثاء •
، كوبيو U، الجزء  Microkatu 1اختبار اللغة والمقابلة تكون في العنوان •

كيف يجب أن تكون حالتك الصحية؟ 

يتوجب أن تكون صحتك جيدة، كي يكون بإمكانك الدراسة كراعٍ للمعدات.•
  من غير الممكن اختيارك للدراسة، إذا كان لديك على سبيل المثال•

 اكتئاب نفسي من الدرجة الصعبة -
 مرض للجهاز العضلي الهيكلي، على سبيل المثال ألم الظهر-
  طفح جلدي ُمزمن-
 إدمان على المسكرات/المخدرات-

نُقيم صحتك وقدرتك على العمل، قبل أن تبدأ الدراسة. •
 لديك اللقاحات وفقاً لقانون األمراض الُمعدية.يتوجب أن تكون •

كم يُكلف التعليم؟ 

الدراسة مجانية، ولكن تدفع بنفسك ثمن معدات الدراسة. 

ما هو التمويل الذي بإمكانك الحصول عليه بخصوص الدراسة؟

إذا تقدمت بالطلب من خالل التقديم المستمر للطلبات، فبإمكانك الحصول على ميزات الدعم لكيال. •
إذا تقدمت بطلب تعليم مكتب العمل، فبإمكانك الحصول على ميزة البطالة عن العمل.  •

 كيف تتقدم بطلب التعليم؟

التقديم المستمر للطلبات 
•ww.sakky.fiw

 välinehuoltoalanالمؤهل االساسي للمنتقلين إلى البلد لمجال صيانة المعدات )ابحث من خالل كلمة البحث •
perustutkinto maahanmuuttaneille)  

تعليم القوى العاملة 
•palvelut.fi-www.te

 välinehuoltoalanالمؤهل االساسي للمنتقلين إلى البلد لمجال صيانة المعدات )ابحث من خالل كلمة البحث •
perustutkinto maahanmuuttaneille)  

َمن الذي من الممكن سؤاله عن معلومات إضافية؟
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•
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 :فتاھ ،)Jaana Heiskanen( نیناكسیھ انای ةملعملا •

  785 8601 044، jaana.heiskanen@sakky.fi      
 :فتاھ ،)Kaisa Hirvonen( نینوفریھ اسیاك ةملعملا •

 5 8743044 78، kaisa.hirvonen@sakky.fi   
 :فتاھ ،)Riitta Oksman( نامسكوأ ّاتییر میلعتلا ةدشرم •
     044 785 4020، riitta.oksman@sakky.fi 


