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، ای اف افواحد چند زبانی  

• ھای این فعالیت مربوط بھ مکتب
ھای آزاد می شود.دولتی و مکتب  

• ھا آموزش زبان مادری بھ مکتب
ھا و ابتدایی، متوسطھ، لیسھ و مکتب

ھای خاصلیسھ  

• کمک بھ زبان مادری در 
 کودکستان

• ھای درسی کمک بھ مضمون
 مکتب بھ زبان مادری

• ورود بھ بھ کمک بھ مراحل 
ھا بھ زبان مادریمکتب  

• تعیین سطح دانش شاگردان بھ زبان 
 مادری

• یا  امتحان گرفتن زبان مادری
امتحان گرفتن یک کورس درسی 
 بھ زبان مادری
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تواند درس زبان مادری را  چھ کسی می
 بخواند. 

( ھای ملی نمی شودھای اقلیتتوجھ! این مسلھ شامل زبان ) 
 
شاگردی کھ زبان مادری اش غیر از زبان سویدنی  

تواند مضمون درسی زبان مادری را بخواند  است می
 :بھ شرطی کھ
زبان مادری بھ صورت زنده در خانھ   .1
 استفاده شود 
اگر شاگرد اطالعات و دانش الزم برای خواندن درس   .2
زبان مادری را داشتھ باشد یعنی شاگرد بھ بتواند بھ زبان  

ند زیرا تدریس زبان مادری بھ زبان  مادری صحبت ک
گیرد و پالن درسی نیز ملی است. مادری صورت می   

 
ھای اقلیت ھای ملی زبان  

ھای ملی سویدن عبارتند از زبان  ھای اقلیت زبان
فنلندی، زبان میاالنکیلی، زبان سامی، زبان یھودی و 

ھا) ھا(کولیزبان جت  
بخوانید برای این کھ زبان یک اقلیت قومی سویدن را 

باید بھ ھمان قوم تعلق داشتھ باشد. الزم نیست شاگرد 
در خانھ بھ ھمان زبان صحبت کند یا دانش الزم برای 
آموزش زبان را داشتھ باشد. برای آموزش زبان اقلیت  
دو پالن درسی وجود دارد کھ شاگردان می توانند یکی 
 از دو پالن را انتخاب کنند: 

. آموزش بھ  ۲ .آموزش بھ صورت زبان مادری.۱
 صورت نوآموز.

 
 
 

 
 دانش پایھ و الزم 
برای آموزش ھر زبان دانستن مسایل اساسی زبان الزم  

برای آموزش زبان اقلیت این شرط در نظر گرفتھ   است.
ر آغاز ترم توسط معلم شود. سطح دانش شاگردان د نمی

تعیین می شود. ھم بخش شنیداری ھم بخش فھمیدن و ھم  
اطالعات در باره  . شودبخش گفتاری شاگرد ارزیابی می

این کھ سطح دانش پایھ برای شاگردان چیست در صفحھ  
باشد.اینترنتی واحد چند زبانی موجود می  

 
 درخواست آموزش زبان مادری

والدین شاگردان درخواست  تدریس زبان مادری توسط 
شود. فرمھ درخواست تدریس زبان مادری ھم در  می
باشد. ھا و ھم در سایت واحد چند زبانی موجود میمکتب  

پری کرده زیرش را امضا کنید و بھ مکتب  فرمھ را خانھ 
تحویل دھید. مدیر مکتب فرمھ را بررسی کرده و تایید 

قبل از سال   کند و پیش از تاریخ پانزدھم ماه جون ومی
تحصیلی بھ واحد چند زبانی تحویل می دھد. درخواستی  
ھای کھ بعد از تاریخ پانزدھم جون داده می شود ضمانتی 
 برای پیدا کردن جای برای شاگردان ندارد. 

 سازماندھی آموزش زبان مادری
تدریس زبان مادری در اوپساال بعد از زمان تضمین 

بان مادری  شده درسی برای شاگردان است. درس ز
ھای مکتب و معموال بعد  بیرون از چوکات زمانی درس

از پایان ساعات درسی شاگردان است. شاگردان دوره  
ھای کودکستان تا صنف ششم درس زبان مادری را در  

ھای خود می خوانند. شاگردان صنف ششم تا  مکتب
ھای مکتب در یک جای صنف نھم بعد از پایان درس

خوانند.ن مادری را می شوند و درس زباجمع می  
شاگردان وظیفھ دارند کھ خودشان بھ مکتب تعیین شده 

چھ کارت ملی بس ندارند می توانند از بیایند. اگر چنان
  ,معلم زبان مادری برای رفت و آمد تکت بس بگیرند.

 
 اطالعات بیشتر 
 

در صفحھ اینترنتی واحد چند زبانی می 
دست   بھ  را  بیشتری  اطالعات  توانید 
 بیاورید 
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(EFF) samordnar modersmåls- 
undervisningen i Uppsala. 
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