تعليم لغة األم
Enheten för flerspråkighet,
مركز تعليم لغات الأم EFF
وجه خدماتهه نحو مدارس
• ي ّ
القطاعين العام والخاص.
• تعليم لغة الأم في المدارس
بشقيها العام
الإبتدائة والثانوية
ّ
وذوي الإحتيجات الخاصة.
•

دعم لغة الأم في الحضانة.

• الإرشاد الدراسي.
•

الدراسة التمهيدية بلغة الأم.

• سبر المعلومات بلغة الأم.

018-727 20 26

flersprakighet@uppsala.se

Enheten för flerspråkighet

flersprakighet.uppsala.se

• اختبارات لـمادة لغة الأم أو
الدورات الدراسية.

هكذا ينظم التدريس:
Enheten för flerspråkighet
 .يُنَسِق المركز تعليم لغة األم كالتالي )(EFF

تُنظم الدراسة في أوبساال بعد انتهاء الدوام
المدرسي وتعطى الدروس لطالب الصفوف من
التحضيري وحتى الخامس في مدارسهم.
أما الصفوف من السادس حتى التاسع فيتم
جمعهم في مدارس مخصصة ويصل الطالب
بمفرده ويُعطى تذكرة الباص من معلم لغة األم.
إذا لم يكن لديه بطاقة خاصة به.

مزيد من المعلومات
يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات عن
تعليم لغة األم في الموقع اإللكتروني لـِ
(( )EFF:sمركز اللغات المتعددة) في أوبساال.
flersprakighet.uppsala.se

َم ْن يُم ِكنه دِراسة لغة األم؟
(مالظة :هذأ ال يعني لغات األقليات الوطنية)

يحق لكل طالب لديه ولي أمر يتكلم لغة األم أن
يدرس هذه اللغة إذا:

المعرفة األساسية
على الطالب معرفة أساسيات اللغة (بعكس لغة
األقليات)

 -1كانت اللغة متداولة يوميا في البيت.
 -2كان عند الطالب قواعد اللغة ويمكنه
فهمها والتكلم بها.
يجب على الطالب أن يفهم ويتكلم اللغة.

عند بداية التدريس يُقيّم ال ُمعلم قدرة الطالب على
الفهم والمحادثة.
جميع المعلومات تجدها على موقع EFF
اإللكتروني.

هكذا يمكنك تقديم الطلب
يمأل ولي األمر الطلب ثم يوقّع عليه ويسلّمه
لمدرسة الطالب .ثم يوافق مدير المدرسة على هذا
الطلب ويُرسلها الى  .EFFتوجدهذه الطلبات في
المدرسة أو على موقع  .EFF:sتقبل الطلبات
حتى  15من حزيران /يونيو من بداية العام .وال
نضمن للطالب الحصول على مكان لدراسة اللغة
عند تقديم الطلب بعد هذا التاريخ.

يتم التعليم بلغة األم ونتبع المنهاج الوطني.

لغات األقليات الوطنية في السويد
الفلندية ،منكلي ،السامية ،الرومانية ،واليهودية
يجب أن يكون الطالب من احد هذه األقليات،
وال يشترط على الطالب الحديث أو أن يكون
ُملما ً بها.
هناك خطتان للدراسة :يختار الطالب الخطة عن
طريق – ملء طلب دراسة كمتحدث أو
كمبتدىء.

