Turkiska

Göçmenler için İsveççe Eğitimi

Sfi’de eğitim görmek
Sfi üç eğitim görme yoluna (1-3) sahiptir ve dört kurs (A-D) vardır. Bir kursun
gereksinimlerini karşıladığınız zaman size bir derece verilecektir. Sfi’den sonra
komvux eğitimine devam edebilirsiniz.
Vuxenutbildningscentrum ziyaretiniz 30 dakika ile 3 saat arasında zamanınızı
alır. Hangi kursa gitmeniz gerektiğini belirlemek için sizinle kısa bir mülakat
yapılacaktır ve gerekirse Vuxenutbildningscentrum bir dil değerlendirme sınavı
yapılacaktır. Daha sonra, boş yeri olan bir okul seçersiniz ve biz size bir çağrı
göndeririz. Kayıt ve kurs başlangıcı arasında birkaç hafta olacaktır. Tüm yıl
boyunca Sfi kurs başlatmaktadır. Öğrenciler, eğitim süresince farklı zamanlarda
başlar ve bitirirler. Öğretim ve ders kitapları ücretsizdir.
Her kurs, kurs ve okul hakkında bilgi alacağınız bir giriş ile başlar. Ayrıca
öğretmeniniz ile eğitim hedefleriniz hakkında da bilgi alışverişinde
bulunacaksınız. Birlikte size özel bir eğitim planı hazırlayacaksınız, bunun yanı
sıra ne kadar süreyle ders almanız gerektiğine de karar vereceksiniz. Eğer kursun
ilk haftasına katılma imkanınız yok ise, kurs hakkınızı kaybedersiniz. Eğer
gerekiyorsa okulunuz ile birlikte kurs zamanını değiştirebilirsiniz. Öğretmeniniz
hedefe ve gerekli yetkinliğe ulaştığınıza karar verdiğinde, bir sınava girersiniz (
Skolverket [İsveç Ulusal Eğitim Ajansı] tarafından yapılan ulusal bir sınav) ve kurs
biter.
Sfi için kurs müfredatı: skolverket.se
Derste, ilk günden itibaren herkes İsveççe konuşur. Öğretmenler İsveççe dilinde
öğreti yapar. Siz sınıfta, bilgisayar odasında hatta okul dışında eğitim gezilerinde
olacaksınız, işyerleri ve müzeler örnek verilebilir. Ders esnasında kitaplar,
gazeteler, sosyal medya, dil programı, tabletler vb. kullanacaksınız.
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Eğitiminizden ve okulda geçirdiğiniz zamandan siz kendiniz sorumlusunuz. Ayrıca
derslerde aktif olmanız, ev ödevlerini tamamlamanız ve öğrendiklerinizi evde
tekrar etmeniz de çok önemlidir.
Eğer okula gelemeyecekseniz öğretmeninizi önceden haberdar etmelisiniz. Arka
arkaya 14 takvim günü gelmezseniz kurs hakkını kaybedersiniz. Eğitiminize
devam etmek isterseniz, son gittiğiniz okul ile irtibata geçmelisiniz. Eğer 6 aydan
daha uzun bir süre gelmezseniz, Vuxenutbildningscentrum ile iletişime
geçmelisiniz. Okulunuzu değiştirmek isterseniz bu durumda da
Vuxenutbildningscentrum ile iletişime geçmelisiniz, buna karşın kurs bitiminde
okulunuzu değiştiremezsiniz.
Tüm dünyadan, farklı kültür ve dinlerden kadın ve erkekler sfi’ye katılmaktadır.
Herkesin bir diğerine saygı göstermesi önemlidir.
İsveççe dilini mümkün olduğunca sık ve çok kullanabilme fırsatını değerlendirin!
Diğer
16 veya daha büyük yaştaysanız, Stockholm’de kayıtlı ikamet ediyorsanız, tam
kimlik numaranızı aldıysanız ve sfi-seviyesi İsveççe öğrenmeniz gerekiyorsa,
Stockholm’de sfi okumaya hakkınız vardır. AB/AEA vatandaşı veya İsviçre
vatandaşıysanız oturum izninizle birlikte Stockholm’de ikamet etme hakkınız da
olacaktır.
İşsizlik sigortasından (a-kassa) faydalanıyorsanız ve sfi okumak istiyorsanız
öncelikle işsizlik sigortanız a-kassa ile görüşmelisiniz ( bir eğitim beyanı talep
edin). Başvurunuzu uygun bir zamanda gönderin ve eğitime başlamadan önce
işsizlik sigortanızdan (a-kassa) karar vermesini bekleyin.
Programa katılabilmeniz için kişisel bilgilerinizin kayıtlı olması gerekmektedir.
İstihdam komitesi (Arbetsmarknadsnämnden), kayıt için sorumludur ve özel bir
kişisel gizlilik yasasını (Pul) takip etmeleri gerekmektedir. Hakkınızdaki bilgiler
gideceğiniz okula açıklanabilir. Kayıtlı bilgilerinizin durumunun açıklanmasını
yılda bir kez talep etme hakkınız vardır. Ardından, imzaladığınız bir talebi
Vuxenutbildningscentrum gönderin. Eğer hakkınızda yanlış bir bilgi varsa,
düzeltme talep etme hakkınız vardır.
Eğer eğitim veya okul ile ilgili herhangi bir şey hakkında geri bildiriminiz varsa,
öğretmeninize söyleyebilir veya okulun eğitim sorumlusu/müdürü ile irtibata
geçebilirsiniz.
Her türlü geri bildirim veya şikayetinizi buradan iletebilirsiniz: stockholm.se/sfi
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