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 اللغة السويدية للمهاجرين، sfi إلى من سيدرس

 Sfi  هو دورة دراسية أساسية في اللغة السويدية. هدفsfi  هو أن تتعلم اللغة السويدية لكي

يمكنك تدبير أمورك في المجتمع وفي عمل. الهدف اآلخر هو أن يمكنك أيضاً متابعة 

اللغة السويدية كلغة ثانية. أثناء  المستوى األساسي من ، أيSva grundالدراسة في 

سي سوف تُتاح لك الفرصة لمقابلة مرشد دراسي ومهني. المرشد الدرا sfiدراستك في 

 والمهني هو الذي يساعدك في اختيار الدراسة والعمل للمستقبل.

 في تومبا sfi مدرسة

يقوم معلّم اللغات بطرح أسئلة عن خلفيتك ويطلب منك إجراء  معلّم اللغات.تحصل على موعد لمقابلة  sfiبعد تسجيلك في 

 .مامتحان لغوي بسيط. معلّم اللغات هو الذي يقيّم بعد ذلك المساق الدراسي والدورة الدراسية التي ستنضم إليه

Sfi  ة وأربع دورات دراسية، الدورة الدراسي 3و 2و 1لديه ثالث مساقات دراسية، المساق الدراسي  في السويدA وB 

 .Dو Cو

يبدأ  3، والمساق الدراسي Bيبدأ بالدورة الدراسية  2، المساق الدراسي Aيبدأ بالدورة الدراسية  1المساق الدراسي 

. بعد كل دورة دراسية تجري امتحاناً وتحصل على عالمة. لكي يمكنك البدء في دورة دراسية جديدة Cبالدورة الدراسية 

في أوقات النهار والمساء وأيام السبت  sfiيجب أن تكون حصلت على عالمة في الدورة الدراسية السابقة. لدينا دورات 

 والدراسة على بعد.

ة تمهيدية مدتها خمسة أسابيع. تحصل فيها على معلومات تمهيدية في اللغة تبدآن بدورة دراسي Cو Bالدورتان الدراسيتان 

في المدرسة. وتقوم مع المعلّم بتخطيط عن  sfiالسويدية. كما تحصل فيها على معلومات عن المدرسة ومختلف دورات 

 .بخطة دراسية فرديةدراستك، ما يسمى 

إن كنت تريد معرفة المزيد عن  دورة دراسية مهنية.و sfiسة لديك إمكانية في الجمع بين درا Cالدورة الدراسية  في

في المدرسة.  االستقبالمكتب  معفي تومبا، بإمكانك الحديث مع معلّمك أو  sfiالدورات الدراسية المهنية التي يعرضها 

 .3موجود في الطابق  االستقبالمكتب 

 

يساهم الرجال والنساء على حد سواء مهما كانت ديانتهم أو ثقافتهم أو ميولهم الجنسية وخلفيتهم. نحترم هنا جميع  Sfiفي 

 الناس.
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 تعلّم لغة جديدة 

في تومبا سوف تدرس في مجموعات كبيرة وصغيرة، وتعمل أحياناً بصورة مستقلة وأحياناً أخرى مع اآلخرين، في المدرسة  sfiفي 

 المدرسة على حد سواء.وخارج 

 نتكلم دائماً اللغة السويدية في حجرة الصف. حاول التكلم دائماً بالسويدية قدر اإلمكان. sfiفي دورات 

ولكن أيضاً  ،sfiعلى سبيل المثال الكتب والوسائل التعليمية الخاصة بدراسة  ،يستعمل المعلمون وسائل مساعدة مختلفة sfiفي 

 ، برامج لغوية، مدونات، آي باد وحواسيب الكترونية.االجتماعيجرائد، وسائل التواصل 

الدورة  ، وهو بوابة تعلم الكتروني جيدة. سوف تحصل على بيانات تسجيل الدخول عندما تبدأGoogle Classroomنستعمل  sfiفي 

 الدراسية.

 أنت المسؤول عن دراستك

وأن تساهم بشكل فعّال أثناء الدروس. كما أنه من المهم أن تقوم بالواجبات الدراسية وأن  تصل في الوقتمن المهم أن 

 ما تعلمته. وتتدرب على تكّرر

. أشعر دائماً معلّمك إن كنت عن الدرس الذي فاتك فأنت المسؤولإذا كنت مريضاً وال يمكنك الحضور في يوم من األيام 

 يمكنك أنت ومعّلمك البحث عن بديل أفضل لدراستك. sfiال تستطيع الحضور. إذا تعرضت إلى مشاكل للحضور في 

 تدرس بالسرعة التي تناسبك

كل خمسة أسابيع يباشر طالب جدد في الدورات الدراسية. لذلك فالطالب عندنا يبدؤون الدورات وينهونها في تواريخ 

مختلفة. ال يمكنك إنهاء الدورة الدراسية قبل أن تكون توصلت إلى األهداف التعليمية. ويحتاج الجميع إلى أوقات مختلفة 

مد المدة على المساق الدراسي الذي تنتمي إليه. إذا قيّم المعلّم أنه يوجد لذلك. تحدد المدرسة مدة قصوى لكل طالب وتعت

 تنجح في الدورة الدراسية في المدة المخططة فيتم تحديد إجراءات. أالخطر في 

، معلّمك هو الذي يقرر متى تكون مستعداً Nationellt prov, NPرسمي،  بامتحانعند نهاية الدورة الدراسية تقوم 

 ند نهاية الدورة الدراسية تحصل على عالمة.إلجرائه. ع

 من المهم أن تفهم أن تعلّم لغة جديدة يستغرق وقتاً طويالً.                       

 ال تنس: 

 ال يجوز لك جلب أطفالك معك إلى المدرسة. •

يوم. اتصل دائماً بالمدرسة إذا كنت  21فيتم تسجيلك غائباً. ال يجوز لك التغيّب أكثر من  sfiإذا لم تحضر إلى  •

 مريضاً أو ستأخذ عطلة.

 .sfiالغّش ممنوع بتاتاً في  •

 ل عطور كثيرة في المدرسة.ابسبب الحساسيات ال يجوز لك استعم •

 ال يجوز لك التدخين إال في أماكن معيّنة خارج المدرسة. •

إنذار الحريق فيجب عليك التوجه بسرعة إلى أقرب مخرج طوارئ والخروج إلى موقف إذا ّرن جرس  •

 . اترك جميع الممتلكات.sfiالسيارات الكبير أمام 

 في تعليم الكبار في بلدية بوتشيركا! sfiمرحباً بك لدراسة 


