
  

 

Enheten för 
flerspråkighet, EFF 

 مرکز آموزش زبان مادری

 وابستھ  ھای نھاد  با  ھمکاری •
 خصوصی  و شھرداری بھ

 در مادری زبان آموزش •
 مدرسھ ابتدایی، مدارس

 و  دبیرستان ابتدایی، استثنایی
 استثنایی  دبیرستان

 در  مادری زبان از پشتیبانی •
 دبستانی  پیش

  زبان بھ تحصیل  راھنمای  •
 مادری

  زبان بھ  مقدماتی پشتیبانی •
 مادری

  مشخص  و بررسی وظیفھ •
 زبان بھ معلومات  سطح کردن

 مادری

 مادری زبان درس در امتحان  •
 مادری  زبان دوره یا
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چھ کسانی از حق آموزش زبان مادری 
  برخوردارند؟

 ).گیرددربرنمی رازبانی  ھای اقلیت این حق،  :توجھ  (

  ،آموزدانش اگر زبان مادری یکی از سرپرستان
بھ آموختن  آموزدانش جز زبان سوئدی باشد، آنزبانی 

 .خواھد شد زبان مادری دعوت
 :آموزدانش چنانچھ

  و کارببرد با افراد خانواده بھ درارتباط زبان را آن. ۱

برخوردار  از دانش مقدماتی مربوط بھ آن زبان . ۲
 .باشد

  آن  در  بفھمد، را آن و بگوید سخن زبان آن بھ بتواند
  مادری زبان آموزش امکان از تواند می صورت

بھ زبان   ھادرس آموزش تمامی  .شود برخوردار
مادری خواھد بود و در چھارچوب قوانین آموزشی 

 .شددنبال خواھد 

  زبانی ھایاقلیت
در سوئد بھ عنوان زبان اقلیت  ھازبان این

   سامی، ،مینکلی فنالندی، ھایزبان :شوندمی شناختھ
اقلیت ھای زبانی باید   آموزاندانش .ییدی و رومانیای

  نیازی نیستبھ ھمان گروه اقلیت تعلق داشتھ باشند. 
در خانھ بھ آن زبان سخن   ھااقلیت زبان آموزدانش کھ

 دانش مقدماتی مربوط بھ آن بگوید یا از
درسی در فرم   یبرنامھ دو .برخوردار باشد زبان

یک  . درخواست آموزش زبان مادری وجود دارد
است کھ می خواھند بھ   آموزانیدانش برنامھ مربوط بھ

برای ثبت   دیگر یبرنامھ و عنوان مبتدی ثبت نام کنند
است کھ می توانند بھ آن زبان سخن   آموزانیدانش نام

 .بگویند

  آموزش ) EFF(  مادری زبان آموزش مرکز
 . کند می ھماھنگ اوپساال در را مادری زبان

مورد نیاز برای ثبت نام در  دانش مقدماتی 
  درس آموزش زبان مادری

برای ثبت نام، دانش آموز باید بتواند بھ زبان مادری سخن  
    آگاھی میزاندرآغاز آموزگار .بگوید و آن زبان را بفھمد

  .سنجدمی بھ زبان مادری را آموزدانش

میزان  زبانی، ھایاقلیت ھایدوره دربرای ثبت نام 
قرار   بھ آن زبان مورد سنجش آموزدانش آگاھی

 .گیرد نمی

  سایت وب در توان می را پایھ دانش بھ مربوط اطالعات
EFF  یافت . 

 درخواست  نحوه

 .گردد می ارائھ آموز دانش سرپرست توسط درخواست
  موجود EFF  سایت وب  در ھمچنین و مدرسھ در ھا فرم

 آموز دانش مدرسھ بھ و کنید  امضا کنید، پر را فرم. است
  و کند تأیید را درخواست باید مدیر مدرسھ. کنید ارسال
 .کند ارسال EFF بھ را آن باید مدرسھ سپس
 را آن باید مدرسھ سپس و  کند تأیید را درخواست باید مدیر

  EFF بھ آینده تحصیلی  سال برای ژوئن ۱۵ تا حداکثر
  بعد کھ ھایی درخواست قبولی  برای تضمینی .کند ارسال
 . ندارد وجود گردند می ارسال ژوئن ۱۵

 است  گونھ  این  بھ تدریس نحوه

  زمان از خارج مادری زبان آموزش اوپساال، در
   بنابراین،.  گیرد می  صورت تدریس شده تضمین

 پایان از پس اغلب کالس، ساعت از خارج ھا درس
  .شوند می رزرو مدرسھ روز

  تا دبستانی پیش( F-5 پایھ آموزان دانش درسی کالس 
 .شود می برگزار خودشان مدرسھ در) پنجم

  یا و ظھرھا از بعد نھم تا ششم آموزھای دانش کالس  
 مدرسھ در مشترک ھای گروه صورت بھ  عصرھا

 .شود می برگزار شده تعیین

.   رساند می شده تعیین مدرسھ بھ را خود آموز دانش
 زبان معلم باشد، نداشتھ اتوبوس کارت آموز دانش اگر

 .دھد می  اتوبوس  بلیط او بھ مادری

 بیشتر اطالعات

 مورد در بیشتری  اطالعات ،EFF سایت وب در
 . یافت خواھید اوپساال در مادری زبان آموزش
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