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 (SFIاللغة السويدية للمهاجرين )إس إف إي/

 ؟(SFIما هي )إس إف إي/

 وليست اللغة SFIهي دورة دراسية أساسية في اللغة السويدية. ويمكنك أن تدرس )إس إف إي/
ً
( إذا كنت بالغا

 السويدية لغتك األم.

كيف تتحدث اللغة السويدية وتكتبها وتفهمها. وتتدّرب على استخدام اللغة السويدية في الحياة اليومية وفي حياة  تتعلم

 العمل وفي املجتمع.

 15( سيكون لديك برنامج دراس ي ملدة Campus Mölndal( في كامبوس مولندال )SFIإذا كنت تدرس )إس إف إي/

 األوقات املسائية.ساعة باألسبوع. كما يمكنك أن تدرس في 

 الدراسة مجانية.

 بعد انتهاء الدورة تحصل على شهادة.

 معلومات حول املسارات الدراسية والدورات

 (.SFI 3( أو )SFI 2( أو )SFI 1( وفق أحد ثالثة مسارات: )SFIتدرس )إس إف إي/

 مع إمكانياتك الدراسية السابقة.
ً
 ويكون املسار الذي تبدأ به متناسبا

 (.D(، الدورة ث )(C(، الدورة ت (B(، الدورة ب (A(: الدورة أ SFIات مختلفة في )إس إف إي/دور  4توجد 

 وصف املسارات الدراسية والدورات:

 SFI 1)( في بلدك أو كانت دراستك قصيرة. املبتدئ باللغة السويدية يبدأ في الدورة أ 
ً
 (.A(: لم تدرس سابقا

 (SFI 2إذا كنت قد درست لفترة قصيرة في :) ( بلدك. املبتدئ باللغة السويدية يبدأ في الدورة بB.) 

 SFI 3)( إذا كنت قد درست لفترة طويلة في بلدك :)سنوات على األقل(. املبتدئ باللغة السويدية يبدأ  10

 (.Cفي الدورة ت )

، وحسب املسار SFIتختلف فترة دراسة )إس إف إي/
ً
الذي تدرسه، ( حسب مقدار ما تعرفه باللغة السويدية سابقا

م.
ُّ
 وحسب سرعتك في التعل
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 من يحق له الدراسة في كامبوس مولندال؟

 فما فوق وليست اللغة السويدية لغتك األم. ويمكنك أن  16( إذا كان عمرك SFIيمكنك أن تدرس )إس إف إي/
ً
عاما

 من تاريخ
ً
. 16 يوليو/تموز من العام الذي تكمل فيه سن 1تقّدم طلب االنتساب للدراسة اعتبارا

ً
 عاما

 إن كنت من دولة خارج االتحاد األوروبي:

 .يجب أن يكون لديك رقم شخص ي سويدي كامل 

 .في قيد النفوس في مولندال 
ً
 يجب أن تكون مسجال

 في إحدى دول االتحاد األوروبي أو إحدى دول منطقة التعاون االقتصادي األوروبي )
ً

 ( أو سويسرا:EESإذا كنت مواطنا

  
ً
 في قيد النفوس في مولندال. يجب أن تبرز جواز سفرك. يجب أن تكون مسجال

 (؟SFIكيف أنتسب إلى دورة )إس إف إي/

ْم طلب االنتساب إلى الدورة هناك.  اذهب إلى قسم اإلرشاد الدراس ي واملنهي في كامبوس مولندال وقّدِّ

، 15 – 13والساعة  12 – 10 يفتح قسم اإلرشاد الدراس ي واملنهي أبوابه من يوم االثنين إلى يوم الخميس، الساعة

ن )12 – 10ويوم الجمعة الساعة  ( في مولندال Göteborgsvägen 97. عنوان الزيارة هو: شارع يوتيبوريس فاغِّ

ر/  (.Krokslätts Fabriker)في منطقة كروكسالتس فابريكِّ

مين إلجراء محادثة معك. ويتم فرزك ضمن امل
ّ
سار والدورة اليي تتناسب بعد تقديم طلب االنتساب، يتصل بك أحد املعل

 مع خلفيتك الدراسية.

 ؟(SFIهل تريد معرفة املزيد من املعلومات عن )إس إف إي/

 ( للبالغين.SFIمعلومات من مصلحة املدارس حول دراسة )إس إف إي/رابط: 

 

 اللغوي التعليم املنهي مع الدعم 

التعليم املنهي هو دراسة في مستوى املرحلة الثانوية. وهو يمنحك مهنة ضمن مجال محّدد. عند دراسة التعليم املنهي مع 

م مهنة وتدرس )إس إف إي/
ّ
( في الوقت نفسه أو اللغة السويدية كلغة ثانية أو تحصل على SFIالدعم اللغوي تتعل

 مساعدة في اللغة السويدية ضمن الدورة.

 اقرأ املزيد عن التعليم املنهي مع الدعم اللغوي.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2912
http://www.campusmolndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkesutbildning.html
http://www.campusmolndal.se/campus-molndal/utbildningar/yrkesutbildning.html

