Oppisopimus on yksi tapa opiskella
ammatti. Se on määräaikainen työsuhde, eli
oppisopimusopiskelija saa palkkaa.
Suurin osa opiskelusta tapahtuu
työpaikalla. Opetus on suomeksi, mutta voit

Oppisopimus
•

Oppisopimuskoulutus: opiskelija
oppii ammatin työpaikalla

•

Määräaikainen työsuhde

oppisopimuksella.

•

Ikäraja - 15 vuotta

Etsi töitä TE-toimiston kautta,

•

Sinulla on työpaikka tai toimit
yrittäjänä

•

Töitä vähintään 25 tuntia viikossa

•

80 % työpaikalla, 20 % koulussa

oppisopimuskoulutukseen ei ole hakuaikaa.

•

kesto 1-3 vuotta

Peruskoulutus kestää noin 2 vuotta,
ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

•

perustutkinto, ammattitutkinto,
erikoisammattitutkinto

•

koulutus on maksutonta

saada kielitukea.
Oppisopimuksessa sinun täytyy itse etsiä
työpaikka, jossa voi opiskella

rekrytapahtumista tai suoraan yrityksistä.
Me voimme myös auttaa.
Kun sopiva työpaikka on löytynyt - soita
meille!
Voit aloittaa milloin vaan,

yleensä yli vuoden.
Oppisopimuksessa opit ammatin ja saat
palkkaa. Oppisopimuksen jälkeen
työpaikan löytäminen voi olla
helpompaa.

Stadin aikuisopisto, Työelämä- ja
oppisopimuspalvelut tarjoaa kokonaisvaltaista ja
moniamma llista palvelua yritysten, organisaa oiden
ja yksityishenkilöiden osaamistarpeisiin.
Ota yhtey ä
Stadin aikuisopisto, Työelämä- ja
oppisopimuspalvelut
Teollisuuskatu 23, Helsinki
09 310 88431
oppisopimus@hel.ﬁ
h p://www.oppisopimus.hel.ﬁ

Tervetuloa
oppisopimusinfoon
Perustiedot oppisopimuksesta ja sanasto

Somali
Xirfad
Shahaadada Xirfada

arday
waxbarasho
mushahar
Shahaadada asaasiga ah
maalin

Qeyb ka mid ah shahaadada xirfada
Shahaado
Tababar shaqo
Shaqo bixiye
Shaqaale
Shaqo
Ka shaqeyn
Heshiiska Shaqo
Xiriirka Shaqo
Isbuuc
Sanad
Uguyaraan
Ganacsade

یﻓ ﺎرس Farsi
ﺣﺮﻓﮫ
ﻣﺪرک ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﺪرک ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ
ﺗﺪاوم
ﻣﮭﺎرت زﺑﺎﻧﯽ
آﻣﻮزش
آﻣﻮزش درﮐﻼس درس
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ
داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن
ﺣﻘﻮق
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﮫ ای
روز
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
واﺣﺪھﺎی درﺳﯽ
وآﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دوره آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ،ﮐﺎرﮔﺮ
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﻗﺮارداد ﮐﺎری
راﺑﻄﮫ ﮐﺎری
ھﻔﺘﮫ
ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖ

یﮐ ورد Kurdi

اﻟﻌرﺑﯾ

ﺔ Arabi

ﭘﯿﺸﮫ
اﻟﻤﮭﻨﺔ
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﺑ واﻧﺎﻣﮫی ﭘﯿﺸﮫﯾﯽ
اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑ واﻧﺎﻣﮫی ﭘﯿﺸﮫﯾﯽ ﺗﺎﯾﺒﮫت
اﻟﺤﺪود اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ
ﺳﻨﻮری ﺗﮫﻣﮫن  ،ڕادەى ﺗﮫﻣﮫن
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ
ﻣﺎوە
اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ
ﻛﺎراﻣﮫﯾﯿﻰ زﻣﺎن
ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﺧﻮ ﻨﺪن  ،ﻓ ﺮﮐﺮدن
ﺧﻮ ﻨﺪن ﻟﮫ ھﯚ ﮫﮐﺎﻧﯽ واﻧﮫ ووﺗﻨﮫوە اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻰ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺲ
ﻷﺟﻞ ﻣﺤﺪد
ﻣﺎوەﯾﮫﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو
اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﺧﻮ ﻨﺪﮐﺎر
دراﺳﺔ
ﺧﻮ ﻨﺪن
اﻟﺮاﺗﺐ
ھﮫﻗﯽ ﮐﺎر ،ﮐﺮ ﯽ ﮐﺎر
ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﺑ واﻧﺎﻣﮫی ﺑﻨﮫڕەﺗﯿﯽ ﭘﯿﺸﮫﯾﯽ
اﻷﺳﺎﺳﻲ
ڕۆژ
ﯾﻮم
ﻛﺎر دەﻛﺎت ﯾﺎن ﺋﮫﻧﺠﺎم دەدات
ﺗﻌﻤﻞ أو ﺗﻤﺎرس
ﺑﮫﺷ ﮑﯽ ﺑ واﻧﺎﻣﮫ
ﺷﮭﺎدة ﺟﺰﺋﯿﺔ
ﺑ واﻧﺎﻣﮫ
ﺷﮭﺎدة
ﺗﺎﻗﯿﮑﺎرﯾﯽ ﻟﮫﺳﮫرﮐﺎر
ﺗﺪرﯾﺐ ﻋﻤﻞ
ﺧﺎوەﻧﮑﺎر
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،رب اﻟﻌﻤﻞ
ﮐﺮ ﮑﺎر
اﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺷﻮ ﻨﯽ ﮐﺎر
ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ﮐﺎر
ﻋﻤﻞ
ﺑﮫ ﻨﻨﺎﻣﮫى ﻛﺎر  ،ﮔﺮ ﺒﮫﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ
ﭘﮫﯾﻮەﻧﺪی ﮐﺎر
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ھﮫﻓﺘﮫ
اﺳﺒﻮع
ﺳﺎڵ
ﺳﻨﺔ ،ﻋﺎم
ﻻﻧﯽ ﮐﮫم ،ﮐﮫﻣﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
ﺧﺎوەﻧﻰ ﻛﯚﻣﭙﺎﻧﯿﺎ  ،ﮐﺎری ﺋﺎزاد ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺔ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ

English

profession
further vocational qualification

specialist qualification
age limit
duration
language skill
education
contact teaching
temporary
student/apprentice
study/studying
salary/pay/wage
vocational qualification
day
to act/to work
study module
degree/qualification
work trial
employer
employee
workplace
to work
job contract
employment
week
year
at least
entrepreneur

Suomi
ammatti
ammattitutkinto
erikoisammattitutkinto
ikäraja
kesto
kielitaito
koulutus
lähiopetus
määräaikainen
opiskelija
opiskelu
palkka
perustutkinto
päivä
toimia
tutkinnon osa
tutkinto
työkokeilu
työnantaja
työntekijä
työpaikka
työskennellä
työsopimus
työsuhde
viikko
vuosi
vähintään
yrittäjä

