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معلومات لألشخاص الذين سيبدؤون في دورة تعليم
( )Sfiأس أف إي
للمهاجرين ـ دورة تعليم اللغة السويدية
هي دورة أساسية في تعليم اللغة السويدية .الغرض من هذه الدورة هو مساعدتك على االلتحاق  SFIأس أف إي
بمنصب عمل أو مواصلة دراستك .بإمكانك االتصال بمرشد دراسي و مهنيstudie- och yrkesvägledare
و حول ) )SFIفي ما يخص الدراسة بعد االنتهاء من دورة أس أف إي)studie- och yrkesvägledare)/
إمكانيات العثور على منصب عمل.
SFIهكذا تجري دورة التعليم أس أف إي/
عندما ثالث مسارات دراسية (من  1إلى  )3و يحتوي على أربع دورات ( )A-Dيشمل برنامج تعليم أس أف إي/
يصبح  .SFIبعد االنتهاء من دورة أس أف إي /شهادة تحقق األهداف المسطرة في الدورة سوف تحصل على
.مواصلة دراستك في مركز "كومفوكس" بإمكانك
للمهاجرينيجب عليك القيام بامتحان تقييم المستوى في مركز تعليم اللغة السويدية
إلى جانب زيارتك لمركزنا قد تستغرق ما بين النصف ساعة الى ثالث ساعات(Vuxenutbildningscentrum) .
القيام بمقابلة قصيرة من أجل معرفة الدورة التي تناسبك و توجيهك إليها .بعد تلك المرحلة يمكنك اختيار المدرسة التي
و يتم إرسال اليك استدعاء إلى المنزل عقب ذلك .توجد فترة انتظار قصيرة تصل إلى تتوفر على أماكن شاغرة.
بعض األسابيع ما بين مرحلة التسجيل إلى غاية بداية دورة التعليم .و يتم استقبال الطالب الجدد في دورة أس أف
بدون انقطاع .ليكن في علمك أن وقت بداية الدورة ونهايتها يختلف من طالب آلخر فهناك طالب جدد Sfiإي/
يلتحقون بالدورة وآخرون ينتهون منها باستمرار .دورة التعليم مجانية و كذلك األدوات و الكتب الدراسية المستعملة
في الدورة.
جميع الدورات تتضمن مقدمة يتحصل فيها الطالب على معلومات حول الدورة و المدرسة .حينئذ تقوم كذلك بمناقشة
معلمك تقوم بوضع برنامج دراسي فردي و تحديد فترة برفقةاألهداف التي تطمح تحقيقها في دراستك مع معلمك.
الدراسة التي تقضيها في الدورة .في حالة ال يمكنك الحضور في األسبوع األول من الدورة فسوف يضيع منك مكانك
الدراسي في تلك الدورة .كذلك يمكنك و باتفاق مع المشرفين على الدورة تغيير أوقات الدراسة إذا كنت بحاجة إلى
ذلك .إلتمام الدورة عليك القيام بامتحان نهائي خاص بالدورة (و هو االمتحان الوطني النهائي تنظمه مصلحة شؤون
المدارس) عند تقييم معلمك بأنك حققت األهداف المسطرة في الدورة و تتمتع بالقدرات المطلوبة.
تجدها على الموقع Sfi :الجداول الدراسية الخاصة بدورة أس أف إي /
skolverket.se

يشترط من جميع الطلبة استعمال اللغة السويدية داخل القسم بداية من اليوم األول من الدورة .كذلك يقوم المعلمون
بإلقاء دروسهم باللغة السويدية .تتم الدراسة في أقسام المدرسة و في قاعات الكمبيوتر كما تشمل الدورة كذلك زيارات
دراسية خارج المدرسة ،مثال إلى الشركات و المتاحف .يقوم الطلبة في الدورة باستعمال كتب و جرائد و مواقع
التواصل االجتماعي و برامج لغوية إلى جانب الحاسبات اللوحية.
Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

ليكن في علمك أنك مسؤول على دراستك و يجب عليك أن تنتبه لجداول الدراسة و ال تتأخر أو تغيب عن الدروس.
عليك أيضا أن تهتم بالمشاركة الفعالة خالل الدروس و أن تقوم بواجباتك المنزلية ومراجعة دروسك.
يجب عليك إخبار المدرسة مسبقا إذا عجزت عن الحضور إلى المدرسة .في حالة غيابك عن المدرسة لمدة أربعة
عشرة يوما على التوالي يؤدي ذلك إلى تضييع مكانك الدراسي في الدورة .في حالة رغبتك في العودة إلى المدرسة
اشهر عليك 6بعد ذلك يجب عليك االتصال بالمدرسة أين كنت تدرس للمرة األخيرة .في حالة غيابك لفترة تزيد عن
للمهاجرين االتصال بمركز تعليم اللغة السويدية
إذا أردت تغيير المدرسة عليك االتصال بمركز تعليم Vuxenutbildningscentrum, Rosenlundgatan 52,
كذلك ال يمكنك تغيير المدرسة إذا كنت في المرحلة  Vuxenutbildningscentrumللمهاجرين اللغة السويدية
النهائية من الدورة.
يشارك فيها رجال و نساء من مختلف أنحاء العالم و ينحدرون من ثقافات و ديانات SFIإن دورة التعليم أس أف إي/
مختلفة .من المهم أن يراعي الجميع هذه الخلفيات و يحترم بعضكم لبعض.
من المهم أن تحاول استعمال اللغة السويدية قدر المستطاع عندما تتاح لك الفرصة لذلك.
أشياء أخرى
كل من يبلغ من العمر  16سنة فما فوق و مسجل في قيد النفوس في ستوكهولم و تحصل على الرقم الشخصي
 ،فهو لديه الحق في الدراسة في دورة SFIالكامل و بحاجة إلى تعلٌم اللغة السويدية و االلتحاق بدورة أس أف إي/
المنطقة االقتصادية من أو األوروبي االتحاد في األعضاء الدول من في ستوكهولم .إذا كنت مواطنSFIأس أف إي/
األوربية أو مواطن من دولة سويسرا فيجب أن يكون بحوزتك حق اإلقامة و تكون مسجل في قيد النفوس في
ستوكهولم.
 A-kassaصندوق التعويض عن البطالة
في حالة تحصلك على حق التعويض عن البطالة المقدم من طرف صندوق البطالة و تريد االلتحاق بدورة أس أف
فيجب عليك االتصال بمصلحتهم أوال (و تقديم طلب الحصول على الضمان الدراسي SFIإي/
 .يجب عليك تقديم الطلب في الوقت المناسب و انتظار وصول إجابة من صندوق البطالة قبل studieförsäkran/
شروعك في الدراسة.
فسوف يقوم مجلس سوق العمل ،الذي personuppgiftslagenاستنادا إلى ما يعرف بقانون المعلومات الشخصية
يشرف على المعلومات الشخصية ،بالتعامل مع المعلومات الشخصية الضرورية من أجل تقديم التكوين الدراسي
المطلوب .يمكن أن تقوم نفس الجهة بتحويل هذه المعلومات إلى المدرسة المعنية .من حقك تقديم طلب الحصول على
نسخة من سجل المعلومات التي تم تسجيلها فيما يخصٌك مرة في السنة .يجب عليك حينئذ إرسال طلب خطي للحصول
 .إذا  Vuxenutbildningscentrumعلى نسخة من سجل المعلومات ممضي باسمك و توجيهه إلى أس أف إي
ورد هناك أخطاء في المعلومات المسجلة يمكنك تقديم طلب من أجل تصحيحها.
إذا لديك مالحظات حول التعليم أو حول جوانب أخرى من المدرسة يمكنك مناقشتها مع معلمك أو يمكنك أيضا
توجيهها إلى مسؤول التعليم  /مدير المدرسة.
إرسال مالحظات أو تقديم شكوى حول التعليم يمكنك زيارة الموقع اإللكتروني :اذا اردت
stockholm.se/sfi
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