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ASTAR
سویڈش
میں
کا مطالعہ
کریں

ایس ایف آئ کو پروفیشنل سویڈش
زبا ن کے ساتھ جوڑیئے
اسٹار کی مدد سے لیبر بازار میں سرعت کے ساتھ آئیے۔

www.astar.se

واقعی ایک اسٹار بنا دیتا ہے
اسٹار ٓا
پ کو
متبادل کے طور پر پروفیشنل زبان کا
ایکہیں۔ ا
سکتے
جلدی سویڈش زبان سیکھ پ
پ بہتمیں ا
بھی یہاں علم حاصل کرسکتے ہیں۔ پروفیشنل سویڈش زبان سے مراد یہ ہے کہ ا پ لفظیات کی
ٓ
جانکاری دی جائے
باریکیوں کے ساتھ ساتھ اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں بھی ا پ کو
کے آجس شعبہ میں بھی جائیں گے اور کام کریں گے  ،وہاں اس
اہمیت
زندگی
جس کی
گی پ
سے مدد ملے گی۔

پ یہاں اپنے آحساب سے وقت کا تعین کر کے اچھے استاد سے زبان
سیکھ سکتے ہیں
فراہم کرنے کے لیے پابند ہے ،جہاں ٓا پ اپنی سہولت
کوماحول ٓا
محفوظ
اسٹار ٓازاد اور پ
کے حساب سے زبان سیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار اپنے استاد کا تعین کر لینے کے بعد ا ٓپ ذاتی
ضرورت کے حساب سے اپنا شیڈول تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایس ایف آ ئ استاد اور دیگر
ماہرین زبان اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف ا پ ٓ زبان جلدی
بلکہ آ
پورا اعتماد بھی پیدا کردیں۔
سیکھ جائیںپ میں
سے
جلدی

کا لمبا تجربہ ہے
ایف ا
اسٹار کے پاس ایس ئ

ایف آ
جانتے ہیں
ساتھ لمبے عرصے تک کام کیا ہے۔ ہم
کے
ایسف
ہم لوگوں نے ئ
استاد کے ساتھ ساتھ بہتر تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہاں تعلیم اس
ایک اچھے کہ ا
پ کو ٓ
طرح دی جاتی ہے جیسا کہ اسکول کے دنوں میں آپ نے آزادانہماحول میں خوب موج
مستی کے ساتھ تعلیم حاصل کیا ہوگا۔

ہمیں خوش آ
مدید کہیے۔

ہم سے مندرجہ ذیل پتہ پر رابطہ قائم کیجیے
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