تدريس المواد ذات الصلة باللغة والمجتمع الفنلندي والثقافة
اللغة الفنلندية (اإلنجليزية كلغة مساعده)
إلى اللقاء مرة أخرى!
كتاب تعليم اللغة الفنلندية الذي يحتوي على الملفات الصوتية .اإلنكليزية كلغة مساعدة.

http://h105.it.helsinki.fi/FinnishForForeigners/parts-index.htm
( Funziالمحمول)
يحتوي باختصارعلى معلومات عن اللغة الفنلندية والثقافة والحياة العملية باللغة اإلنجليزية .وقريبا سيكون أيضا باللغة العربية
والصومالية والفارسية.

http://funzi.fi/
Digitaldialects
تمارين المفردات في مختلف الموضوعات.

http://www.digitaldialects.com/Finnish.htm

تعلم اللغة الفنلندية (اللغة الفنلندية كلغة مساعده  ،بمساعدة شخص ما)
Supisuomea
اللغة الفنلندية كدورة على شبكة اإلنترنت.

http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/supisuomea
اللغة الفنلندية العملية
مواد تعلم اللغة الفنلندية .هذه المواد يمكن طباعتها.

http://www.helao.fi/kats-materiaalit/
بيتي بفنلندا
يشتمل على مواد تعليم اللغة الفنلندية والسويدية .أيضا ،الثقافة والحياة العملية .إذا قمت بالتسجيل كمستخدم ،إحفظ األجزاء والمقاطع التي
كنت قد أنجزتها بالفعل .ويمكن أيضا أن تستخدم بدون الحاجة الى اسم المستخدم.

https://www.kotisuomessa.fi/web/guest?saveLastPath=0&redirect=/group/aikis
القاموس المصور للمهاجرين

http://papunet.net/materiaalia/kuvasanasto-maahanmuuttajille

المهارات االجتماعية والمعرفة الثقافية
بنك المعلومات
يحتوي بنك المعلومات على معلومات ب  21لغة والتي تغطي مجموعة واسعة من مجاالت الحياة

http://www.infopankki.fi/
Suomi.fi
شبكة اإلدارة العامة التي تشتمل على معلومات للمواطنين عن فنلندا والخدمات الهامة بها.

http://www.suomi.fi/suomifi/english/state_and_municipalities/finland_essentials/index.html
(Funziالمحمول)
يحتوي باختصارعلى معلومات عن اللغة الفنلندية والثقافة والحياة العملية باللغة اإلنجليزية .وقريبا سيكون أيضا باللغة العربية
والصومالية والفارسية.

http://funzi.fi/
معلومات أساسية عن فنلندا
حزمة المعلومات ب  21لغة تابعة لوزارة العمل واالقتصاد.

http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/esitteet/perustietoa_suomesta

المهارات االجتماعية والمعرفة الثقافية (اللغة الفنلندية كلغة مساعده  ،بمساعدة شخص ما)

بيتي بفنلندا
يشتمل على مواد تعليم اللغة الفنلندية والسويدية .أيضا ،الثقافة والحياة العملية .إذا قمت بالتسجيل كمستخدم ،إحفظ األجزاء والمقاطع التي
كنت قد أنجزتها بالفعل .ويمكن أيضا أن تستخدم بدون الحاجة الى اسم المستخدم..

https://www.kotisuomessa.fi/web/guest?saveLastPath=0&redirect=/group/aikis
Suomi.fi
شبكة اإلدارة العامة التي تشتمل على معلومات للمواطنين عن فنلندا والخدمات الهامة بها.

http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/valtio_ja_kunnat/perustietoa_suomesta/index.html
الحياة اليومية في فنلندا
أنتج هذا الفيديو بمساعدة مجلس الالجئين الفنلندي والذي يحتوي علي المواد التعليمية المتعلقة بالممارسات اليومية.

http://pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/vertaiskoto/materiaalipankki/arkea-suomessa.html

شرح للمهاجرين عن المكتبة
يتضمن الفيديو شرح للمهاجرين عن كيفية استخدام خدمات المكتبة باللغة الفنلندية الواضحة والبسيطة.

http://www.kirjastokaista.fi/kirjaston-esittely-maahanmuuttajille-selkosuomi/

حقوق وواجبات المهاجرين
يحتوي بنك المعلومات علي حزمة معلومات باللغة اإلنجليزية عن حقوق وواجبات المهاجرين.

http://www.infopankki.fi/fi/elama-suomessa/maahanmuuttajana-suomessa/oikeutesi-javelvollisuutesi-suomessa

