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یې اف اف  د څو ژبو لپاره د

 یونټ
• د دولتي او آزادو ښوونځیو لپاره 

 الر ښوونھ

• د مورنی ژبھ تدریس پھ ابتدایي، 
 ، مخکینی ښوونځیلیسھمتوسط، 

 او ځانګرو ښوونځیو کي

•  ښوونځي کي ینیپھ مخک
 مرستھ پھ مورنۍ ژبھ

•  درسي مرستھ پھ مورنۍ ژبھ

•  د پیژند نې یا لومړنۍ مال تړ 
 پھ مورنۍ ژبھ

• ې پالن جوړول پھ مورنۍ ژبھد دند  

• د مورنۍ ژبې پھ مضمون یا د 
مورنۍ ژبې پھ کورس کي 
 آزموینھ
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 څوک کولی شي مورنۍ ژبھ ولولي؟ 

( دا پھ ملي اقلیتونو پوری اړه نلري یادونھ! ) 
 

ھغھ زده کونکی چي سر پرست یی لھ سویدني پرتھ یوه 
باید   تھ  نو ھغھ  ژبھ ولري     د   مورنۍ ژبھ  پھبلھ مورنۍ 

  : کھ تدریس امکانات برابرسي
د    ژبھ  .1 کي  کور  پھ  کونکی  زده  د 
 ورځنی اړیکوژبھ وی
پوھھ   .2 اساسی  او  بنسټیز  ژبې  د  باید  کونکی  زده 

ولري او پھ ژبھ خبري وکړي اوپوھھ شي، تدریس پھ 
ژبھ یو ملي پالن تعقیبوي. مورنۍ  

 

 
 د ملی اقلیتونو ژبې 
 
   سویدن الندې اقلیتي ژبې لري:
 فنلندي، مانکیلي، سامي، روماني او ید ش. 
د دې لپاره چې د ملي اقلیتونو ژبې تھ د لوستلو اجازه  

قومھ سره  ورکړل شي تاسو باید د دغھ اقلیتي  
تړاوولری. نو بیا زده کونکی دې تھ اړتیا نلري چي پھ  

او یا دژبې لومړنۍ   دغھ ژبھ خبري وکړي پھ کورکي
 یا بنسټیز پوھھ ولري. 

شتون لري او پھ غوشتنلیک کې  کورسونھدلتھ دوه 
ټاسی انتخابوی چې زده کونکی خپل مورنۍ ژبھ د  

توګھ. ویونکي پھ توکھ زده کوي او یا د پیل کونکي پھ  

 
 
 

 
 بنسټیز پوھھ 

د اقلیتونو ژبې نھ پرتھ نور د تولو ژبو لباره بنسټیز پوھھ 
اړینھ ده. ښوونکی د تدریس د پیل سره سم د زده کونکی 

یی  بنستیز او لومړنۍ پوھھ ارزوي. د اوریدلوفھم او شفا
ړه ارزول کٻږي.  وړرتیا دوا  

 معلومات د بنسټیز پو ھھ پھ اړه د یی اف اف پھ ویب

 پاڼھ کې پیدا کولی شئ
 

کولی شئ پھ دې ډول درخواست   
 

کوي. تدا د زده کوني سر پرست دي چي درخواس  
فورمې پھ ښوونځی او ھمدارنکھ د یی اف اف پھ ویب 

فورمھ ډکھ کړئ او بیا یی السلیک کړئ  پاڼھ شتون لری.
او د زده کونکي ښوونځي تھ وسپارئ. مدیر باید دغھ   

پھ وروستي  تصویب کړي او بیا ښوونځی  غوښتنلیک
  پوري۱۵وخت کې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره تر جون 
واستوي.یې اف اف تھ   

وروستھ راځي   ۱۵غوښتنلیکونھ چې د جون لھ ھغھ  
. ضمینٻړيورتھ نھ ت ځای   

مورنۍ ژبھ تدریس تنظیمٻړي  د پھ دې ډول  
 

پھ اپساال کې د مورنې ژبھ تدریس د ټاکل شوی تدریسي 
. پھ دې توګھ درسونھ د  وخت نھ وروستھ تر سره کٻړي 

 مکتب د وخت څخھ وروستھ شروع کٻړیږي
پھ خپل مکتب کې مورنۍ  ټولګي زده کونکي  ۵د ف ـ  

ټولګي زده کونکي پھ یو ټاکل شوی  ۶-۹ژبھ لری ، اما 
وخت ماسپښین یا ما ښام پھ ګدو ګروپونو کي را ټولٻړي، 
کھ زده کونکي د بس ټکټ و نھ لري نو بیا ښوونکي بھ د  
 بس ټکټ ورکړي 
 
 نور معلومات

پھ اپساال کې د یی اف اف پھ ویب پانھ  
مورنۍ ژبې د تدریس   دچې  کولی شئ  

 پھ اړه  نور معلومات ھم تر السھ کړئ. 
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د  یونټ یې اف افپھ اپساال کې دڅو ژبو 
تدریس تنظیموي  مورنۍ ژبھ   
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