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بلدية Borlänge
تعليم البالغين

األسابيع الدراسية ضمن اللغة السويدية لألجانب )(sfi
إن من يدرس أو سوف يدرس اللغة السويدية الخاصة باألجانب سيكون له عدد من
األسابيع الدراسية مع تاريخ بداية ونهاية على حد سواء .عندما نقوم بتقديم دورة
دراسية في هذا المجال فإننا نأخذ يعبن االعتبار البيانات التي أدليت بها عند تقديم
طلب الدراسة .إن ما قد يكون قد درست من بلد آخر حيث الخلفية الدراسية الخاصة
بك وكذلك الدراسة الخاصة بالسويدية التي قد تكون قمت بها سابقا ،كل أولئك يلعب
دورا في تعيين الدورة الدراسية المناسبة لك .إن عدد األسابيع الدراسية تتغاير بين
 30و 48أسبوعا.
عندما تنتهي من الدورة الدراسية ،فانك سوف تحصل على شهادة دراسية وفقا
لمقياس التصنيف الخاص بالشهادة والتي هي من  Aإلى  ،Fوذلك وفقا لقرارات
مكتب المدرسة .إن الشهادة  Fمعناها عدم العبور أي عدم النجاح أي الرسوب .إذا ما
لم تستطع إكمال الدراسة ألسباب وجيهة ،فان هناك توفير  20أسبوع إضافي كحد
أقصى من الوقت الدراسي .وبمقدورك كتلميذ في دراسة اللغة السويدية أن تقوم
بإنهاء الدورة الدراسية بشكل سريع وتحصل على الشهادة في وقت مبكر أي أقل من
األسابيع الدراسية نفسها .بإمكانك التحدث إلى المعلم الخاص بك في المدرسة
بخصوص موقفك الدراسي.
إنه وخالل الوقت الدراسي فان معلمك سوف يقوم بالمتابعة معك بصورة منتظمة
ويتحدث معك حول التطور الذي حصلت عليه ضمن اللغة السويدية .ولدى مثل هذه
المحادثات فقد يكون هناك نقاش حول تغيرات معينة كمثل الفرص المتاحة إلى حيث
نشاطات أخرى أو دراسات من نوع آخر.
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أجزاء الدورة الدراسية وعدد األسابيع ضمن sfi
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