Tigrinja

ነቶም ቋንቋ ሽወደን sfi ክትመሃሩ እትጅምሩ
- ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ንስደተኛታት
Sfi መባእታዊ ኮርስ ቋንቋ ሽወደን ኢዩ፡፡ ዕላምኡ ከኣ ስራሕ ክትረክብ ወይ ከኣ ትምህርቲ ክትቅጽል
ንምኽኣል ኢዩ፡፡ ድሕሪ sfi ዘሎ ትምህርቲ ወይ ናይ ስራሕ ዕድላት ብዝምልከት ንትምህርቲ ወይ ንሙያ
ዝምልከት ሓበሬታ ምስ ዝህብ ወይ ትህብ ክኢላ ክትዘራረብ ትኽእል፡፡

ኣብ sfi ምምሃር ከመይ ከምዝመስል
Sfi ሰለስተ ናይ ምህሮ ክፍልታት (1-3) ዘጠቓልል ኮይኑ ኣርባዕተ ኮርሳት (A-D) ዘለዎ ኢዩ፡፡ ንዕላማ ናይቲ ኮርስ ኣብ
መደምደምትኡ ምስ ኣብጻሕካዮ ወረቐት ምስክር ይወሃበካ፡፡ ድሕሪ sfi ንምቕጻል፡ ሽወደን ከም ካልኣይ ቋንቋ ዝበሃል
ናይ ቋንቋ ሽወደን ትምህርቲ ኣብ komvux (ኮምቩክስ) ወይ ኣብ ዩኒቨርስቲ ምምሃር ይከኣል፡፡

(ቅድም-ቀዳድም) ኣበየናይ ኮርስ ከም እትምደብ ንክትፈልጥ ኣብ Vuxenutbildningscentrum,
Rosenlundsgatan 52, ናይ ቋንቋ መገምገሚ ፈተናን ሓጺር ቃለ-መጠይቕን ትገብር ካብ 30 ደቂቅ ክሳብ 3 ሰዓት
ይወስድ። ሽዑ ክፍቲ ቦታ ዘለዋ ቤት-ትምህርቲ ትመርጽ ወይ ትሓሪ፡፡ ብድሕሪኡ መጸዋዕታ ኣብ መንበሪ-ገዛኻ
ይመጸኣካ፡፡ ካብታ ዝተመዝገብካላ ክሳብ እቲ ኮርስ ዝጅመር ገለ ሳምንታት ይወስድ፡፡ Sfi ብቀጻሊ ኢዩ ዝወስድ፡፡
ማለት ኣብ ግዜ ኮርስ ተመሃሮ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ይጅምሩን ይውድኡን፡፡ ዝወሃብ ምህሮን ናይ ምህሮ
መጻሕፍትን ብነጻ ኢዩ ዝወሃብ፡፡

ኩሉ ኮርሳት ብመእተዊ ኢዩ ዝጅምር፡፡ ሽዑ (ኣብቲ መእተዊ) ብዛዕባ እቲ ኮርስን እቲ ቤት-ትምህርትን ዝምልከት
ሓበሬታ ትረክብ፡፡ ከምኡ`ውን ብዛዕባ ዕላማ ምህሮኻ ምስ መምህርካ ትመያየጠሉ፡፡ (ኣብ ምይይጥኩም) ንዓኻ
ዝኸውን ናይ ውልቂ ውጥን ምህሮ ተዳልዉን ነቲ ኮርስ ክትውደኣሉ ዘለካ ንውሓት ግዜን ትውስኑ፡፡ እንተደኣ ኣብታ
ቀዳመይቲ ሰሙን ከይመጻኻ ቦኹርካ፡ ናይቲ ኮርስ ቦታኻ ትስእን፥ ማለት ካብታ ናይ ሸዓ ኮርስ ትስረዝ፡፡ ኣብ ግዜ
ኮርስ ናይ ግዜ-ሰሌዳ ምህሮ ምቕያር ምስዘድሊ ምስቲ ቤት-ትምህርቲ ብምምኽኻር ክግበር ይከኣል፡፡ ነቲ ኮርስ ናይ
መዛዘሚ ፈተና ብምግባር ኢኻ ትውድኦ (እዚ ብ Skolverket (ስኩልቨርከት) ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና ኮይኑ) ነቲ ዕላማ
ናይቲ ምህሮ ከምዝበጻሕካዮን ዝድለ ፍልጠት ከምዝቐሰምካን መምህርካ ምስ ኣረጋገጸ ኢኻ ትገብሮ፡፡

ናይ sfi ውጥን ምህሮ ኣብዚ ቀጺሉ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ ኣሎ፥: skolverket.se
ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ናይቲ ኮርስ ኣትሒዞም ኩሎም (ተሳተፍቲ) ብቛንቋ ሽወደን ኢዮም ዝዛረቡ። መምህራን
ብቛንቋ ሽወደን ኢዮም ዝገልጹ ወይ ዘስተምህሩ። ኣብ መምሃሪ ክፍሊ፡ ኣብ ናይ ኮምፒዩተር ክፍሊ ኮይንኩም
ትመሃሩን ከምኡ`ውን ካብቲ ክፍሊ ወጻኢ ንኣብነት ናብ ናይ ስራሕ ቦታ፡ ቤተ-መዘክር፡ ወዘተ, ናይ ምስትምሃር
ምብጻሕ ትገብሩ።

Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

ብዛዕባ ምህሮኻ ተሓታቲ ባዕልኻ ኢኻ፣ ምስ ግዝያት ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ምስምማዕ ወይ ምኽባር ከኣ ኣገዳሲ
ኢዩ። ከምኡ`ውን ኣብ ክፍሊ ንጡፍ ተሳታፋይ ክትከውን፡ ዕዮ-ገዛኻ ክትሰርሕ ከምኡ`ውን ኩሉ ኣብ ቤት-ትምህርቲ
ዝተማሃርካዮ ኣብ ገዛ ክትደግሞ ኣገዳሲ ኢዩ።
ካብ ቤት-ትምህርቲ ከተቡክር እንተደኣ ኮይንካ ኣቐዲምካ ንመምህርካ ምሕባር ጽቡቕ ኢዩ። እንተደኣ ኣብ ናይ
ካላንደር መዓልታት ካብ 14 መዓልታት ንላዕሊ ብምክትታል ኣብኲርካ ናይቲ ኮርስ ቦታኻ ትስእን። ክትምለስ ወይ
ትምህርትኻ ክትቅጽል እንተሓሲብካ ምስታ ናይ መጨርሽታ ዝኸድካላ ቤት-ትምህርቲ ተራኸብ። አንተደኣ ልዕሊ 6
ኣዋርሕ ኣብኲርካ ኾይንካ ምስ Vuxenutbildningscentrum ተራኸብ። አንተደኣ ቤት-ትምህርቲ ክትቅይር
ደሊኻ`ውን ምስ Vuxenutbildningscentrum ኢኻ ክትራኸብ ዘለካ። ኣብ ናይ ኮርስካ ምዝዛም ደረጃ ምስ

እትህሉ ግን ቤት-ትምህርቲ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ።

ኣብ sfi ካብ ኩሉ ኩርነዓት ዓለም ዝመጹ ዝተፈላለዩ ባህልታትን ሃይማኖታትን ዘለዎም ደቂ-ኣንስትዮን ደቂተባዕትዮን ይሳተፉ። ኩሉ ክከባበርን ብዛዕባ ሓድሕዱ ክተሓላለይን ከኣ ኣገዳሲ ኢዩ። ነዚ ዕድል ተጠቒምካ ቋንቋ
ሽወደን ብቐጻልን ኣጽዒቕካን (ንምልምማድ) ተጠቐመሉ!

ተወሳኺ/ ካልእ
እቶም ዕድሜኹም 16 ዓመት ዝመላእኩም ወይ ልዕሊኡ ዝኾንኩም፡ ኣብ ስቶክሆልም ዝተመዝገብኩምን
ፐርሹንኑመር ዝተዋህበኩምን፣ ቋንቋ ሽወደን ኣብ ናይ sfi-ደረጃ ክትመሃሩ እንተደሊኹም ኣብ ስቶክሆልም sfi
ክትመሃሩ መሰል ኣለኩም። እንተደኣ ናይ EU/EES-ዜግነት ኣለኩም ወይ ናይ ስዊትዘርላንድ ዜጋታት እንተኾንኩም
ፍቓድ ክትረኽቡን ኣብ ስቶክሆልም ክትነብሩን መሰል ኣለኩም።

A-kassa (ኦ-ካሳ)
እንተደኣ a-kassa ኣለካ`ሞ sfi ክትመሃር ደሊኻ መጀርታ ምስቶም ናትካ a-kassa ተራኸብ (studieförsäkran
ፎርም: ንክትመሃር መረጋጺ ክህቡኻ ሕተቶም)። ኣብ ጽቡቕ እዋን ወይ ብእዋኑ ብምምልካት ቅድሚ ምህሮ
ምጅማርካ ናይ a-kassa ውሳነ ክትጽበ ኣለካ።

ብመሰረት Pul (Personuppgiftslagen - ማ`ለት፡ ሕጊ ሓበሬታ-ብሕቲ) ቦርድ ዕዳጋ ስራሕ
(Arbetsmarknadsnämnden), እቲ ናይ ሕጊ ሓበሬታ-ብሕቲ ተሓታቲ ኮይኑ ንምህሮ ምዕዳም ዘድልዮ ሓበሬታብሕቲ ዝከታተል ኢዩ። እቲ ሓበሬታ ናብቲ ዝምልከቶ ቤት-ትምህርቲ ክስደድ ይኽእል። ሓንሳብ ኣብ ዓመት ነቲ
ብዛዕባኻ ተታሒዙ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪትካ ናይ ምሕታት መሰል ኣለካ። እቲ ሕቶ ብጽሑፍ ዝግበር ኮይኑ ፊርማኻ
ኣንቢርካ ናብ Vuxenutbildningscentrum እትልእኮ ኢዩ። ኣብቲ ሓበሬታ ጌጋ እንተሃልዩ ንክዕረ ናይ ምሕታት
መሰል ኣለካ።

እንተደኣ ብዛዕባ እቲ መስርሕ ምስትምሃር ይኹን ብዛዕባ ካልእ ናይቲ ቤት-ትምህርቲ ዝምልከት ርእይቶ እንተሃሊዩካ
ንመምህርካ ተዛረቦ፣ ወይ`ውን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ናይቲ ቤት-ትምህርቲ/ ዳይሬክተር ክትራኸብ ትኽእል።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ Vuxenutbildningscentrum ንጥፈታት ዝምልከት ወይ ርእይቶኻ ወይ ጥርዓንካ
ብዛዕባ መስርሕ ምስትምሃር ዝምልከት፡ ናብ`ዚ ዝስዕብ መርበብ-ሓበሬታ ተወከስ፣ stockholm.se/sfi

Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52
Tel: 08-508 35 450
Epost: sfi@stockholm.se
Webb: stockholm.se/sfi

