آخرین ویرایش

Persiska

برای شما که می خواهید آموختن زبان سوئدی را در
سوئدی برای مهاجرین آغاز کنید
کالسهای

تمام دوره ها با یک توضیح و معرفی شروع می شود و شما اطالعاتی راجع به دوره آموزشی و مدرسه دریافت می
کنید .شما همچنین می توانید با آموزگاران خود در باره اهداف این دوره آموزشی گفتگو کنید .شما یک برنامه ی
تحصیلی ی انفرادی را برای شخص خودتان دریافت می کنید که برای تصمیم گیری و زمان بندی ی این دوره
تحصیلی به شمت کمک خواهد کرد .در طول این دوره ی تحصیلی ،شما از امکان مشاوره برای تغییر ساعت کالس
زمان دوره تحصیلی برخوردار خواهید بود .این دوره آموزشی با برگزاری یک آزمون به پایان می رسد ها و مدت
( یک امتحان سراسری از طرف اداره کل آموزش و پرورش) ،و با تشخیص آموزگار،شما می توانید به کالس
باالتر ارتقا پیداکنید.
برنامه ی آموزشی در آدرس ذیل دردسترس است
skolverket.se
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از نخستین روز ،همه در کالس به زبان سوئدی صحبت خواهند کرد و آموزگاران به سوئدی تدریس می کنند .شما
می توانید از کالس ها و اتاق کامپیوتر استفاده کنید و در بازدیدها و گردش های علمی ی بیرون از مدرسه ،مثال در
اماکن و ادارات و موزه ها شرکت کنید.
در طول دوره ی تحصیلی شما از کتابها ،روزنامه ها ،وسایط ارتباط جمعی ،برنامه های آموزش زبان و دوره های
اینترنتی استفاده خواهید کرد.شما مسئول تحصیالت خود هستید و خیلی مهم است که ساعت حضور در کالس ها را
رعایت کنید .همچنین مهم است شما در کالس ها فعال باشید ،تکالیف مدرسه تان را انجام بدهید و آنچه را در
مدرسه آموخته اید در خانه تمرین کنید.

مردها و زنهایی از سراسر جهان با مذهب ها و فرهنگ های مختلف ،شرکت می کنند .خیلی مهم SFIدردوره ی
است که همه به هم احترام بگذارند و همدیگر را مراعات کنند.
از این فرصت بهره ببرید تا برای آموختن زبان سوئدی به نحو احسن از دوره آموزش زبان سوئدی استفاده کنید.

اگر شما نظر خاصی در مورد آموزش دارید یا در مورد دیگری نظری در مورد مدرسه دارید باید با معلم خود در
.میان بگذارید یا با مسئول آموزش یا مدیر مدرسه تماس بگیرید
برای اطالعات بیشتر یا به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات خود در باره ی سیستم آموزشی
 .رجوع کنید  : stockholm.se/sfiبه سایت SFI
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