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 في   SFIإيأس أف جوبه عن أسئلة و أ

سوتينس سيمبيوس مركز   

 )اللغة السويدية للمهاجرين( SFIأس أف إي   إجابات عن أسئلة عادية عن دراسة

 

 ؟ SFIأس أف إي ماهو  .1

 السويدية. لغتهم األم غير  الذين لبالغينا لألشخاص المعرفة األساسية للغة السويدية هو تعليم SFI)السويدية للمهاجرين( 

 

 ؟ SFIأس أف إي  من له الحق في دراسة  .2

في بلدية   اذا كنت مسجلا  (Sotenäs Symbioscentrum) في مركز سوتينس سنتروم SFIأس أف إي  يمكنك دراست 

ا ، سوتينس ولديك تصريح االقامه  . وتفتقر للغة السويديه وعمرك اليقل عن ستة عشر عاما

 

      ؟SFIأس أف إي كيف يمكنني التقديم على  .3

  يتوجب (،Sotenäs Symbioscentrum) مركز سوتينس سنتروماللغة السويدية للمهاجرين في  تعلّمإذا كنت ترغب في 

وتحديد   0523-664675رقم الهاتف:  زيارة أو االتصال على بمستشاري الدراسه والمهن لدينا من خلل االتصالعليك 

 موعداا لديهم.

 

 ؟ SFIأس أف إي أي مرحلة يجب أن أبدا بها في  .4

من خلل خبراتك،  واستناداا |إلى خلفيتك الدراسية، يمكن تحيدي في إي مجموعة ستبدأ الدراسة،  هناك ثلث مسارات مختلفة

 والمستوى اللغوي الحالي الذي يُقيّم من خلل المحادثة والفحص باالضافة إلى الشهادات األخرى التي تمتلكها.

 

 ؟ SFIأس أف إي ما الذي يمكن دراسته بعد االنتهاء من  .5

على سبيل ، ومن ثم بمرحلة الثانويه ة،االبتدائي  في المرحلةدورات فرديه ب   أن تبدأ كيمكن  SFIأس أف إي  عند االنتهاء من

 أو بعض من برامجنا المهنية. ةوالسويدي  االنكليزيةالمثال الرياضيات واللغه 

 

     ؟SFIأس أف إي كم ساعه في االسبوع يجب ان أدرس في  .6

  الى ذلك من المتوقع أن تدرس في المنزل بين الدروس من أجل اجتياز ةبلضاف ،بدوام كاملعادل دراسة ي  اي ما ةساع 15

  .SFIمرحلة أس أف إي 

 

   ن واحد؟آالدراسه والعمل فى  ادماج هل يمكنني  .7

ا في المساء والعمل  أو بعد الظهر  أو الصباح  أوقات تجمع بين الدراسه في  أن لك يمكن الحاله   في هذهبالورديات ولكن  أيضا

  اللغة.من ناحية تطوير  أكبرتتولى مسؤولية  أنيجب 

 

 ؟ SFIأس أف إي امتحان  أقدممن يقرر ومتى أستطيع ان  .8

 B, C, D، دي سي، استاذك يقيم متى تستطيع ان تكتب االمتحان الوزاري اللذي يكتب بنهاية دورات مرحلة  بي

                 

 ؟ SFIأس أف إي  إلنهاء دراسةالوقت  من كم يستغرق .9

هذا االمر شخصي وراجع لك يمكنك قراءة االسفي بشكل اسرع او ابطئ .هذا االمر يعتمد على قدرة اخذ المسؤوليه  للدراسه  

 على الدراسة. والواجبات المنزليه و مدى اعتيادك 

 

 ؟ SFIأس أف إي  في أدرسعلى شهادة عندما   هل بامكاني الحصول .10

.  Fو   ,A, B, C, D, Eتقدّر الشهادة من ستة درجات وهي  .دورة الدراسةيمكنك الحصول على شهادة بعد االنتهاء من كل 

E  هي درجة األدنى للقبول، وA  هي الدرجة األعلى. وF  .هي درجة الرسوب/غير مقبول 

 

 ؟ SFIأس أف إي  ما هي تكلفة دراسة .11

ولكن يمكنك استعارة ، االقلم والدفاتر، أنت بنفسك تشتري كتاب القاموسمجاني  SFIأس أف إي  تعليمشيء،  ال

ا استعارة القاموس. االنترنت والمواد التعليمية مجانية.   الحاسوب/الكومبيوتر وأيضا

  

Arabiska 
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 ؟ SFIأس أف إي   ةدعم مالي لدراس أو CSN نأس أسي ـ  من ال ةدراسي إعانةهل يمكنني الحصول على  .12

 .SFIأو دعم مالي لـ أس أف إي  ال، ال يمكنك الحصول على إعانة دراسية من الـ سي أس أن 

     

 ؟ SFIأس أف إي أن أحصل على عطل عند دراسة  هل يمكنني .13

، إذا كنت ترغم في  SFIالحصول على عطلة لمدة اسبوعين كحد أقصى  للحفاظ على مقعدك الدراسي في أس أف إي  يمكنك

أسبوع عليك تقديم طلب لذلك لدى المعلم، أما إذا كنت ترغب في إجازة لمدة أسبوع أو أكثر عليك تقديم طلب اجازة أقل من 

 لدى المدير. 

 

 ماذا يتوجب علّي فعلة إن لم أتمكن من الحضور إلى المدرسة؟  .14

ا  أو  نزل لرعاية طفلك كنت في الم أو إذا المرض في حال  أو  ،اخبار معلمك اذا لم تتمكن من حضور الدرس يجب عليك دائما

 وسبب غيابك.  مدونة باسمك 0721414500على الرقم   SMSهاتفية  آخر. إبعث برسالة لسبب 

 

 أذهب إلى المدرسة؟  أن يجب  عدد المراتكم  .15

ساعة دراسية في األسبوع مع وجود معلّم في الصف، يجب عليك اتّباع جدول الدراسي، عند غيابك / عدم    15تقدّم المدرسة 

 عن غيابك أو السبب، فسيتم فصلك على الدراسة. ولم تبلّغ  الحصص الدراسيةحضورك إلى 

 

 ؟ SFIأس أف إي ماهي مسؤوليتي عند دراستي في  .16

ا  ،في الصف  ةالفعال ةتطوير لغتك من خلل المشارك مسؤول عن ال أنت وحدك المنزل، أما إذا لم  من خلل الدراسه في  وأيضا

 تتحمل مسؤولية دراستك فانك تخاطر بأن تفصل من المدرسة. 

 

                                                                                 بماذا يستطيع معلميك ان يساعدوك؟ .17

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو لديك أسئلة مثلا حول   الصف،مهمة المعلمين في المدرسه هي مساعدتك في تطوير اللغه في 

 ماج في ذلك. الفواتير، رخصة القيادة أو الرعاية الطبية إو إلى ما ذلك فيمكن االند

 

 ؟ SFIأس أف إي  دراسةعن   ةفي المدرس المتّبعةماهي القواعد   .18

 .االستماع واظهار االحترام لبعضكم البعض •

ا  أن •  في حال عدم مجيئك للمدرسه.   المحدد، واعلم المدّرس في الوقت  تصل  دائما

 الصف. حاول التحدث باللغه السويديه فقط خلل  •

 عنك.  وبعيداا ضع هاتفك صامت  •

 التدخين ممنوع ماعدا في االماكن المخصصه للتدخين.  •

 النهائية. كن مسؤوال عن دراستك وحافظ على المواعيد  •

 . حافظ على المبنى واالثاث والتجهيزات •

 .عدم التسامح مع المخدرات واالنتهاكات والغش •

 

  عن بعد؟ SFIأس أف إي  هل من الممكن دراسة   .19

كنت ترغب في دراسة اللغه السويديه بنفسك فمن المستحسن على سبيل  إذاولكن  ،عن بعد دراسية دوراتأي  ال، ال توجد

 .URو   Kreativpedagogik, Digitala Språretحاول األتصال عن طريق االنترنت على هذا الموقع: المثال 

 

 من الشخض الذي علّي االتصال به عن الحاجة إلى ما؟  .20

 . لديك أي أسئلة أخرى مثلا عن: 0721414511في المدرسة، عليك األتصال بالرقم:  SFIأس أف إي بمدّرس  تريد األتصال

 

 أسئلة عن:  عنوان االكتروني:  رقم الهاتف: 

0523 664675 www.symbioscentrum.se مستشارين في الدراسة والمهنية 

0771 276000 www.csn.se حصول على إعانة دراسية من  الCSN 

0771 416416 www.arbetsformedlingen.se  مكتب العمل 

0523 664743 www.sotenas.se   مركز االندماجAME 

 


