معلومات در رابطه با آموزش زبان فنلندی ،جامعه و فرهنگ فنلندی در اينترنت
زبان فنلندی (به کمک زبان انگليسي)
!Tavataan taas
کتاب خود آموزی زبان فنلندی ،که در آن تلفظ لغات نيز ضميمه شده است .به کمک زبان فنلندی.
http://h105.it.helsinki.fi/FinnishForForeigners/parts-index.htm

)مبايل( Funzi
معلومات مختصر به زبان انگليسي در رابطه با زبان ،فرهنگ و کار .در آينده اين معلومات به زبان های
عربي ،سومالي و فارسي نيز ارائه خواهند شد.
http://funzi.fi/

Digitaldialects
تمرين لغات موضوعات گوناگون.
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm

يادگيری زبان (زبان فنلند ،با همکاری شخص کمکي)
Supisuomea
آموزش زبان فنلندی در اينترنت.
http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm

Käytännön suomea
مواد آموزشي زبان فنلندی .مواد آموزشي را مي توان پرينت کرد.
http://www.helao.fi/kats-materiaalit/

Koti Suomessa
مواد آموزشي زبان های فنلندی و سوئدی .همچنين معلومات در رابطه با فرهنگ و کار .چنانچه در آن نام
نويسي کنيد ،مي توانيد قسمت هايي را که خوانده و پيش رفته ايد ،محفوظ باشند .همينطور مي توانيد آنرا
بدون داشتن رمز ورود استفاده کنيد.
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest?saveLastPath=0&redirect=/group/aikis

Kuvasanakirja maahanmuuttajille
ديکشنری عکس دار برای مهاجرين
http://papunet.net/materiaalia/kuvasanasto-maahanmuuttajille
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کسب معلومات و مهارت های اجتماعي و فرهنگي
Infopankki
اينفوبانک وبسايت خدماتي است ،که به  21زبان مختلف در مسايل گوناگون معلومات ارائه مي کند.
http://www.infopankki.fi/

Suomi.fi
اين وبسايت دولتي است ،که در رابطه با فنلند و حقوق شهروندی معلومات مهم را ارايه مي دهد.
http://www.suomi.fi/suomifi/english/state_and_municipalities/finland_essentials/index.html

)مبايل( Funzi
معلومات مختصر به زبان انگليسي در رابطه با زبان ،فرهنگ و کار .در آينده اين معلومات به زبان های
عربي ،سومالي و فارسي نيز ارائه خواهند شد.
http://funzi.fi/

Perustietoa Suomesta
اطالعات اساسي اوليه در رابطه با فنلند به  21زبان مختلف در وبسايت وزارت کار و امور اقتصادی.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta

آشنايي و کسب مهارتهای اجتماعي و فرهنگي جامعۀ فنلندی (به فنلندی با راهنمايي شخص کمکي)
Koti Suomessa
مواد آموزشي زبان های فنلندی و سوئدی .همچنين معلومات در رابطه با فرهنگ و کار .چنانچه در آن نام
نويسي کنيد ،مي توانيد قسمت هايي را که خوانده و پيش رفته ايد ،محفوظ باشند .همينطور مي توانيد آنرا
بدون داشتن رمز ورود استفاده کنيد.
https://www.kotisuomessa.fi/web/guest?saveLastPath=0&redirect=/group/aikis

Suomi.fi
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/perustietoa_suomesta/index.html

Arkea Suomessa
ويدئويي آموزشي که توسط سازمان پناهندگان فنلند برای مهاجرين خارجي در رابطه با زندگي روزمره تهيه
شده است.
http://pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/vertaiskoto/materiaalipankki/arkea-suomessa.html
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Kirjaston esittely maahanmuuttajille
.ويدئوی آموزش چگونگي استفاده از خدمات کتابخانه به زبان اسان فنلندی
http://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-esittely-maahanmuuttajille-selkosuomi/

Maahanmuuttajan oikeudet ja velvollisuudet
حقوق و مسئوليت های خارجيهای مقيم فنلند در وبسايت اينفوبانک به زبان انگليسي
http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/oikeutesi-javelvollisuutesi-suomessa
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