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دوره های آموزشی با سوئدی بعنوان زبان دوم
بهیاری ،کودکیاری ،سوئد را کشف کنید ،زبان سوئدی بیشتر ،دورۀ مقدماتی زبان سوئدی بعنوان زبان دوم
این دوره های آموزشی برای افرادی است که کمی سوئدی بلد هستند ولی نیاز دارند که بیشتر یاد بگیرند تا در تحصیالت
خود در سوئد پیشرفت کنند .این دوره های آموزشی برای افرادی مناسب است که در سطح  C ،Bیا  Dدوره زبان
مقدماتی برای مهاجران ( )SFIدرس می خوانند.
طول مدت زمان این دوره های آموزشی در سطح مقدماتی ( 1 )grundسال است .به این دوره های آموزشی کمک
هزینه تحصیلی از سازمان کمکهای تحصیلی ( )CSNتعلق میگیرد(.)CSN-berättigade
پس از پایان دورۀ آموزشی گواهی تحصیلی دریافت می کنید.
برای شما امکان انجام آزمون اِس.اِف.ای در سطح  Cو  Dوجود دارد تا بتوانید مدرک آموزشی اِس.اِف.ای خود را
دریافت کنید .همچنین امکان مدرک آموزشی برای ( )Sas Grundنیز وجود دارد .معلم شما تشخیص می دهد که آیا
شما از عهدۀ آزمون بر می آیید یا نه.
ساعات رفتن به مدرسه از دوشنبه تا جمعه از حدود  9صبح تا  4بعد از ظهر است.
شما در یک آموزشگاه دبیرستانی همگانی ( )folkhögskolaبا یکدیگر در یک گروه آموزشی درس می خوانید .شما
آموزگاران و همکالسی های خود را زیاد مالقات می کنید .وقت برای دریافت کمک و حمایت تحصیلی برای درس
خواندن وجود دارد .شما همچنین کارهای دیگری را نیز بهمراه یکدیگر انجام می دهید ،بطور مثال به بازدیدهای علمی،
موزه ها ،تئاترف سینما و گردش و تفرج می روید .وقتی افراد با هم هستند و باهم زیاد سوئدی حرف می زنند ،سریعتر
سوئدی یاد می گیرند .عالوه براین شما اوقات خوشی را گذرانده و دوستان جدیدی پیدا می کنید! برای تحصیل نزد ما
خوش آمدید!
مطالب بیشتر را در وبسایت ما  www.sundbybergsfolkhogskola.seبخوانید و همانجا درخواست ثبت نام
کنید.
شما می توانید همچنین به آموزشگاه ( )folkhögskolaمراجعه کرده و درخواست ثبت نام کنید.
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