
DARI 

 

 (SFI) مهاجرینبرای  سویدنی لسانبرای متقاضیان تحصیل در 

SFI  است. هدف از  سویدنی لسانبه  ابتدایی کورسیکSFI  این است که جهت امرار

صحبت کنید. هدف دیگر  سویدنی لسانمعاش در جامعه و محل کار بتوانید به خوبی به 

، ابتداییدوم در سطح  لسان حیثبه  سویدنی لسان، یعنی SVA ابتداییاین است که بر 

فرصت خواهید داشت با  SFIتحصیالت شما در  جریانبتوانید به تحصیل ادامه دهید. در 

های تحصیلی و حرفه مالقات کنید. مشاور به شما در رابطه با  عرصهیک مشاور در 

 انتخاب تحصیلی برای کار در آینده کمک خواهد کرد.

 در تومبا SFI تعلیمیموسسه 

نموده  سوالخود  سابقهاز شما درباره  لسانمالقات خواهید نمود. معلم  لسانمعلم کنید با یک  راجستر SFIدر  زمانی که

که باید در آن کورسی شما را در رابطه با مسیر تحصیلی خود و  لساناز شما می گیرد. معلم  آسان لسانی امتحانو یک 

 کنید می سنجد. اشتراک

SFI  بشمول کورسو چهار  3و  2، 1سه مسیر تحصیلی دارد:  سویدندر :C ،B ،A  وD. 

با  3می شود و مسیر تحصیلی  شروع B کورسبا  2می شود، مسیر تحصیلی  شروع A کورسبا  1مسیر تحصیلی 

خواهید کرد و نمره ای خواهید گرفت. جهت  اشتراک امتحان، در یک کورساز هر  بعدمی شود.  شروع C کورس

روزهای روز، شب،  جریاندر  SFIقبلی داشته باشید.  کورسجدید، باید نمره ای از  کورسشروع به تحصیل در یک 

 شنبه و از راه دور ارائه می شود.

به شما  سویدنی لسانمی شود. در اینجا  شروعپنج هفته  مدتبه  مقدماتی کورسبا یک  SFIدر  Cو  Bهای  کورس

کسب خواهید نمود. شما همراه با  SFIهای مختلف  کورسو  تعلیمیی درباره موسسه معلومات همچنانمعرفی می گردد. 

 تحصیل خود تنظیم خواهید کرد. شیوهدر رابطه با  تحصیلی شخصی پروگراممعلم خود یک 

مند به کسب ترکیب کنید. اگر عالق حرفوی کورسخود را با یک  SFIاین فرصت را دارید که تحصیالت  C کورسدر 

در تومبا هستید، می توانید با معلم خود یا مسئول  SFI ذریعهارائه شده وی های حرف کورسبیشتر در رابطه با  معلومات

 Pسوم است.  منزلپذیرش در موسسه صحبت کنید. بخش پذیرش در 

 

می کنند. همه ما به  اشتراکهای مختلف  سابقهگیری های جنسی و ، مردان و زنان با ادیان، فرهنگ ها، جهتSFIدر 

 هستیم. اشخاصیکدیگر احترام گذاشته و مراعات کننده حال 
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 جدید لسانیادگیری یک 

با  اوقات بعضیخواهید کرد و  به تنهایی کار اوقاتدرس می خوانید؛ بعضی  کالنو  خردهای  گروپشهر تومبا در  SFIشما در 

 کار می کنید. تعلیمیدیگران در داخل و خارج از موسسه 

 سویدنی لسانبه  اوقاتکنید در اکثر  کوشش همیشهصحبت کنیم.  سویدنی لسانبه  صنوف داخل می کنیم همیشه در کوشش SFIدر 

 صحبت کنید.

روزنامه ها، شبکه  همچنانو  SFIاز مطالب مختلف استفاده می کنند. مطالب تدریس متفاوتی برای تحصیالت  معلمین، SFIدر 

 مپیوترها می تواند وجود داشته باشد.لسانی، بالگ ها، آیپد ها و کهای  پروگرامهای اجتماعی، 

 پروگرامبا ورود به  مربوطسبی است. جزئیات ل مناه می کنیم که بستر یادگیری دیجیتاستفاد Google Classroomما از  SFIدر 

 به شما داده خواهد شد. کورسدر ابتدای 

 شما نسبت به تحصیالت خود مسئول هستید

ها کارخانگیانجام دادن  همچناندرس حائز اهمیت است.  صنوف جریاندر  شما فعاالنه اشتراکو  حاضر شدن به موقع

 گرفته اید نیز مهم است. یادو تکرار آنچه که 

. مسئول می باشیداز دست دادن درس ها  در قبالکنید،  اشتراک صنوفهستید و نمی توانید یک روز در  مریضاگر 

مشکل دارید، شما  SFIکنید همیشه معلم خود را در جریان بگذارید. اگر با حضور در  اشتراک صنفاگر نمی توانید در 

 و معلم خود می توانید با کمک یکدیگر گزینه بهتری برای تحصیل و درس خواندن پیدا کنید.

 شما با سرعت مناسب خودتان درس می خوانید

های خود را در تاریخ های مختلف  کورسما  متعلمینجدید را پذیرش می کنیم. در نتیجه،  متعلمینما هر پنج هفته 

باشید.  رسیدهرا به اتمام خواهید رساند که به اهداف مورد نظر  کورسمی رسانند. زمانی یک  خاتمهنموده و به  شروع

زمانی حداکثری  کورسیک  متعلمدارند. موسسه برای هر  ضرورتهای زمانی متفاوتی  کورسمختلف به  اشخاص

. اگر معلمی متوجه شود که ممکن است شما نتوانید استبه مسیر تحصیلی انتخابی شما  وابسته کورساین  مدتداشته و 

 صورت خواهد گرفت. مربوطهرا در زمان تعیین شده به اتمام برسانید، اقدامات  کورس

خواهید کرد، و معلم شما نسبت به آمادگی شما  اشتراک( Nationellt prov, NPملی ) امتحاندر یک  کورس ختمدر 

 شما به اتمام برسد نمره ای دریافت خواهید نمود. کورساهد گرفت. زمانی که تصمیم خو امتحاندر این  اشتراکبرای 

 باشید. باخبرجدید  لسانبودن روند یادگیری یک  گیروقتنسبت به  بایدشما 

 یادآوری:

  بیاورید. تعلیمیخود را به موسسه  اطفالشما نباید 

  اگر ازSFI  ،داشته غیرحاضری روز  21از  بیشترها ثبت خواهند شد. شما نباید  غیرحاضریدور باشید

 را مطلع سازید. تعلیمیبه سر می برید همیشه موسسه  هارخصتیبوده و یا در  مریضباشید. اگر 

  تقلب درSFI .اکیدا ممنوع می باشد 

  نباید در موسسه از عطر استفاده کنید. حساسیتبه دلیل 

  است. اجازهدر مکان های مشخص شده در خارج از موسسه  صرفاستعمال دخانیات 

  عاجلیخروجی  دروازهنزدیک ترین  ذریعه، باید به سرعت موسسه را بیایدبه صدا  حریقخطر  آالرماگر 

 خود را ترک کنید. آالتسامانبروید. تمامی  SFIخارج از  کالنترک نموده و به مکان پارکینگ 

 (Vuxenutbildningen) االنسکالندر تحصیالت  SFIبه شروع 

 باتکایرکا خوش آمدید! منطقهدر 


