هل ستقوم بدراسة  sfiأي اللغة السويدية لألجانب؟
إذن أنت بحاجة إلى قراءة هذه الورقة.

تم تغيير القواعد الخاصة بدراسات الدوام الكامل
انه ومن تاريخ  5أغسطس  2019يتم توفير  25ساعة دراسة في األسبوع كي تخطو إلى
حيث دراسات الدوام الكامل .وهذا يعني بان الذي يدرس اآلن  15ساعة في  sfiفي
األسبوع ،عليه تكملة ذلك بعشرة ساعات إضافية من إحدى الدورات التوجيهية الخاصة
بتعليم البالغين أو الدورات الخاصة باللغة االنكليزية والرياضيات أو إحدى هاتين المادتين.

الدورات التوجيهية الخاصة بتعليم البالغين
•
•
•
•
•
•
•

الكفاءة الرقمية (مستويات مختلفة)
حياة العمل وسوق العمل في السويد (مستويات مختلفة)
مقدمة في االنكليزية ،الرياضيات ،االتصاالت ومعلومات مجتمعية
مواد توجيهية خاصة بالطبيعة وتقنية الدراسة
مواد توجيهية خاصة بالطبيعة ،تكملة
مواد توجيهية خاصة بالمجتمع وتقنية الدراسة
مواد توجيهية خاصة بالمجتمع ،تكملة

 15ساعة
 10 +ساعات
=  25ساعة

كيف يحصل ذلك؟
إن التعليم الخاص بالبالغين أو تعليم البالغين يقترح دورة توجيهية أو تقوم أنت بتقديم طلب
لدورات خاصة باللغة االنكليزية والرياضيات أو إحدى هاتين المادتين .ومن ثم تقوم بدراسة
المكملة في األيام العادية بين الساعة  09.00والساعة ( 16.00قد تكون
 sfiوالدراسات ِّ
هناك بعض االختالفات بهذا الشأن).

ما هو مهم!
إذا ما كنت ولسبب ما غير راغب في الدورات التوجيهية ،فان عليك كتابة استمارة خاصة
باالنقطاع الدراسي وتسليمها إلى المدرسة الخاصة بك.
وفي حالة االنقطاع عن دورة توجيهية ما ،فان التعويض النقدي المحتمل وجوده من مكتب
العمل أو الدعم الخاص باإلعالة قد ينقص تبعا لذلك.
إذا ما كان لديك أطفاال يداومون في المدرسة التمهيدية ،فانه من األهمية بمكان أن تقوم
باإلدالء بهذا من اجل إطالة الوقت الخاص برعاية األطفال .وبالنسبة لمن له أوالدا وهم في
عمر المدرسة ،فال بد من التفكير في إمكانية الحاجة إلى اإلدالء بخصوص الحاجة إلى دوام
الوقت الحر من بعد انتهاء الدوام المدرسي.

معلومات إضافية
إذا ما كان لديك أسئلة فما عليك إال االتصال أو زيارة المركز الخدمي التابع إلى بلدية
:Borlänge
0243-740 00, kommun@Borlange.se, Rödavägen 50.

تعليم البالغين
BORLÄNGE

