د ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ ﺗدرﯾس
د څو ژﺑو ﻟﭘﺎره د ﯾﯥ اف اف
ﯾوﻧټ
د دوﻟﺗﻲ او آزادو ښووﻧځﯾو ﻟﭘﺎره •
ﻻر ښووﻧﮫ
د ﻣورﻧﯽ ژﺑﮫ ﺗدرﯾس ﭘﮫ اﺑﺗداﯾﻲ• ،
ﻣﺗوﺳط ،ﻟﯾﺳﮫ ،ﻣﺧﮑﯾﻧﯽ ښووﻧځﯽ
او ځﺎﻧګرو ښووﻧځﯾو ﮐﻲ
ﭘﮫ ﻣﺧﮑﯾﻧﯽ ښووﻧځﻲ ﮐﻲ •
ﻣرﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ
درﺳﻲ ﻣرﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ •
د ﭘﯾژﻧد ﻧﯥ ﯾﺎ ﻟوﻣړﻧۍ ﻣﻼ ﺗړ •
ﭘﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ

د دﻧدې ﭘﻼن ﺟوړول ﭘﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ •

018-727 20 26

flersprakighet@uppsala.se

Enheten för flerspråkighet

flersprakighet.uppsala.se

د ﻣورﻧۍ ژﺑﯥ ﭘﮫ ﻣﺿﻣون ﯾﺎ د •
ﻣورﻧۍ ژﺑﯥ ﭘﮫ ﮐورس ﮐﻲ
آزﻣوﯾﻧﮫ

ﭘﮫ دې ډول د ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ ﺗدرﯾس ﺗﻧظﯾﻣﭔړي
ﭘﮫ اﭘﺳﺎﻻ ﮐﯥ د ﻣورﻧﯥ ژﺑﮫ ﺗدرﯾس د ټﺎﮐل ﺷوی ﺗدرﯾﺳﻲ
وﺧت ﻧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺗر ﺳره ﮐﭔړي .ﭘﮫ دې ﺗوګﮫ درﺳوﻧﮫ د
ﻣﮑﺗب د وﺧت څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺷروع ﮐﭔړﯾږي
د ف ـ  ۵ټوﻟګﻲ زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺧﭘل ﻣﮑﺗب ﮐﯥ ﻣورﻧۍ
ژﺑﮫ ﻟری  ،اﻣﺎ  ۶-۹ټوﻟګﻲ زده ﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﯾو ټﺎﮐل ﺷوی
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 اﭘﺳﺎﻻ ﮐﯥ د ﯾﯽ اف اف ﭘﮫ وﯾب ﭘﺎﻧﮫ
ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ ﭼﯥ د ﻣورﻧۍ ژﺑﯥ د ﺗدرﯾس
ﭘﮫ اړه ﻧور ﻣﻌﻠوﻣﺎت ھم ﺗر ﻻﺳﮫ ﮐړئ.
flersprakighet.uppsala.se

ﭘﮫ اﭘﺳﺎﻻ ﮐﯥ دڅو ژﺑو ﯾوﻧټ ﯾﯥ اف اف د
ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ ﺗدرﯾس ﺗﻧظﯾﻣوي

څوک ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ وﻟوﻟﻲ؟
)ﯾﺎدوﻧﮫ! دا ﭘﮫ ﻣﻠﻲ اﻗﻠﯾﺗوﻧو ﭘوری اړه ﻧﻠري(

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
ﺑﻧﺳﺗﯾز او ﻟوﻣړﻧۍ ﭘوھﮫ ارزوي .د اورﯾدﻟوﻓﮭم او ﺷﻔﺎﯾﯽ
وړرﺗﯾﺎ دواړه ارزول ﮐﭔږي.
ﻣﻌﻠوﻣﺎت د ﺑﻧﺳټﯾز ﭘو ھﮫ ﭘﮫ اړه د ﯾﯽ اف اف ﭘﮫ وﯾب
ﭘﺎڼﮫ ﮐﯥ ﭘﯾدا ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ

ﭘﮫ دې ډول درﺧواﺳت ﮐوﻟﯽ ﺷﺊ
دا د زده ﮐوﻧﻲ ﺳر ﭘرﺳت دي ﭼﻲ درﺧواﺳت ﮐوي.
ﻓورﻣﯥ ﭘﮫ ښووﻧځﯽ او ھﻣدارﻧﮑﮫ د ﯾﯽ اف اف ﭘﮫ وﯾب
ﭘﺎڼﮫ ﺷﺗون ﻟری .ﻓورﻣﮫ ډﮐﮫ ﮐړئ او ﺑﯾﺎ ﯾﯽ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐړئ
او د زده ﮐوﻧﮑﻲ ښووﻧځﻲ ﺗﮫ وﺳﭘﺎرئ .ﻣدﯾر ﺑﺎﯾد دﻏﮫ
ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮏ ﺗﺻوﯾب ﮐړي او ﺑﯾﺎ ښووﻧځﯽ ﭘﮫ وروﺳﺗﻲ
وﺧت ﮐﯥ د راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﮐﺎل ﻟﭘﺎره ﺗر ﺟون ۱۵ﭘوري
ﯾﯥ اف اف ﺗﮫ واﺳﺗوي.
ھﻐﮫ ﻏوښﺗﻧﻠﯾﮑوﻧﮫ ﭼﯥ د ﺟون ﻟﮫ ۱۵وروﺳﺗﮫ راځﻲ
ځﺎی ورﺗﮫ ﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﭔړي.

ھﻐﮫ زده ﮐوﻧﮑﯽ ﭼﻲ ﺳر ﭘرﺳت ﯾﯽ ﻟﮫ ﺳوﯾدﻧﻲ ﭘرﺗﮫ ﯾوه
ﺑﻠﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ وﻟري ﻧو ھﻐﮫ ﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ د
ﺗدرﯾس اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑراﺑرﺳﻲ ﮐﮫ:
ژﺑﮫ د زده ﮐوﻧﮑﯽ ﭘﮫ ﮐور ﮐﻲ د 1.
ورځﻧﯽ اړﯾﮑوژﺑﮫ وی
زده ﮐوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾد د ژﺑﯥ ﺑﻧﺳټﯾز او اﺳﺎﺳﯽ ﭘوھﮫ 2.
وﻟري او ﭘﮫ ژﺑﮫ ﺧﺑري وﮐړي اوﭘوھﮫ ﺷﻲ ،ﺗدرﯾس ﭘﮫ
ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ ﯾو ﻣﻠﻲ ﭘﻼن ﺗﻌﻘﯾﺑوي.

د ﻣﻠﯽ اﻗﻠﯾﺗوﻧو ژﺑﯥ
ﺳوﯾدن ﻻﻧدې اﻗﻠﯾﺗﻲ ژﺑﯥ ﻟري:
ﻓﻧﻠﻧدي ،ﻣﺎﻧﮑﯾﻠﻲ ،ﺳﺎﻣﻲ ،روﻣﺎﻧﻲ او ﯾد ش.
د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻣﻠﻲ اﻗﻠﯾﺗوﻧو ژﺑﯥ ﺗﮫ د ﻟوﺳﺗﻠو اﺟﺎزه
ورﮐړل ﺷﻲ ﺗﺎﺳو ﺑﺎﯾد د دﻏﮫ اﻗﻠﯾﺗﻲ ﻗوﻣﮫ ﺳره
ﺗړاووﻟری .ﻧو ﺑﯾﺎ زده ﮐوﻧﮑﯽ دې ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري ﭼﻲ ﭘﮫ
ﮐورﮐﻲ ﭘﮫ دﻏﮫ ژﺑﮫ ﺧﺑري وﮐړي او ﯾﺎ دژﺑﯥ ﻟوﻣړﻧۍ
ﯾﺎ ﺑﻧﺳټﯾز ﭘوھﮫ وﻟري.
دﻟﺗﮫ دوه ﮐورﺳوﻧﮫ ﺷﺗون ﻟري او ﭘﮫ ﻏوﺷﺗﻧﻠﯾﮏ ﮐﯥ
ټﺎﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑوی ﭼﯥ زده ﮐوﻧﮑﯽ ﺧﭘل ﻣورﻧۍ ژﺑﮫ د
وﯾوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوﮐﮫ زده ﮐوي او ﯾﺎ د ﭘﯾل ﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﺗوګﮫ.

