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س ێنلە سوتەسویدی بۆ بیانیان  ئس ئف ئی  دەربارەیپرسیار و وەاڵم 

وومنترێسیمبێۆس س  

 
( )سویدی بۆ بیانیانئس ئف یی   ن دەربارەیوەاڵم بۆ پرسیارە باوەکا  

ی چیی؟  ئس ئف ئ -۱  

مانیکی ترە  زدایکیان ی کە زمان سااڵنەی و گەورە بەش دەکرێت کە پێشکە ئس ئف یی )سویدی بۆ بیانیان( خوێندنێکە

. لە زمانی سویدیدا وەکو زانیاریەکی بناخەی دیسوی زمانی جگە لە  

   ئس ئف ئی؟ لە   کێ بۆی هەیە بخوێنێت -۲

یت، مۆڵەتی س ێشارەوانی سوتەن نیشتەجێی  ئەگەرنترووم  ێس سیمبێۆس سێلە سوتەنخوێنیت تۆ بۆت هەیە لە ئس ئف ئی ب 

زمای سویدیدا. الواز بیت لە بیت و ساڵ  ۱٦، کە کەمترین ئیقامە(ت هەیە)مانەوە   

؟(ی ئس ئف ئی بکەمتقدیم چۆن داوا)  -۳  

دەبێت پەیوەنی بکەیت بە   بخوێنیت    نترووم ێس سیمبێۆس س ێلە سوتەن   ئیئس ئف  بیانیان زمانی سویدی بۆدەتەوێت 

کات بگرە   ٦٦٤٦۷٥٥۲۳ٓ۰.ژت لە ڕێگەی  ە ودان ڕێگەی سەرە ل ،ەکەمان(کاراندپیشەی خوێن دەری خوێندن و  ێنیشان ڕ)

داواکەت. ێشکەش کردنی بۆ پ  

 ت پێدەکەم؟دەس  غاقۆن لە کام  -٤

وە   ، ئەزموونتت خوێندن)باگراوند(ی  پێشینەکە لە گرووپێکدا دەست پێ دەکەی تۆ ، وازی خوێندن هەیەسێ ڕێگای جیا

.بڕوانامە  /یو پشتگیر ئاستی زمان، تاقیکردنەوەی  چاوپێکەوتندا لەکاتیت ا دەدبڕیاری لەسەر  ئاستی زمانی ئێستات  

ئس ئف ئی م تەواوکرد؟بخوێنم کاتێک کە چی دەتوانم  -٥  

و پاشان   بنەڕەتی وێندنگایخ ئاستی کۆرسی ئەوکات دەتوانیتت تەواوکرد ەکەئس ئف ئی خوێندنی کاتێک کە 

یەکێک لە کۆسە  دووهەم یان زمانی  کسویدی وە  ،بیرکاری، ئینگلیزی، بۆ نموونە بخوێنیت  ئامادەیوێندنگای خ

 پیشەییەکانمان.

   دەخوێنم؟  لە ئس ئف ئیفتەیەکدا کاتژمێر لە هە چەند-٦

لە نێوان    لە ماڵەوەش بخوێنیتدەبێت    جگە لەوەش. دا )هێل تید( خوێندنی تەواو لەگەڵ کاتژمێر لە هەفتەیەکدا هاوتایە۱٥

ەکەت تەواوبکەیت.  خوێندنی ئس ئف ئی ئەوەی بتوانیتکاندا بۆ وانە  

بخەم لەگەڵ کاردا؟  ئس ئف ئی ڕێک دەتوانم خوێندنی -۷  

 جار کێهەند ودوای نیوەڕواندا جۆرێک کە ده کرێت لە بەیانیاندا،  بە بخەیت یەکەت ڕێکخوێندنی ئس ئف ئی   دەکرێت

بگریتە سویدی  یگەشەکردنی زمانبەرپرسیاری رێت کە کدە   وانلێت چاوەڕ م بەاڵ شەفتنمونە کاری  . بەئێواران لە

 ئەستۆ. 

ئەنجام بدەم؟نەوەی ئس ئف ئی قیکرددەدات و کەی بۆم هەیە تاکێ بڕیار  -٨  

کۆرسێکی جام دەدرێت لە کۆتای هەر بدەیت کە ئەن نیشتیمانی  تاقیکردنەوەیکەی دەبێت  مامۆستاکەت بڕیار دەدات 

.B,C و D 

س ئف ئی؟ێت بۆ تەواوکردنی خوێندنی ئدەخایەنێک کات چەند -۹  

. تر بخوێنیتبە خێراتر یان هێواش  دەتوانیت ئس ئف ئی کۆششی خۆتەوە هەیە.و  ی بە تاکە کەسییەوە تەواوەتی پەیوەندبە

و کاری   (ی خوێندن)واجباتوەزیفەن، بەرپرسیارێتی خوێند و توانای گرتنە ئەستۆی  ئەزمونی خوێندنوابەستەیە بە 

خوێندنگا.تری   

دەخوێنم؟بڕوانامەم پێدەدرێت کاتێک کە ئس ئف ئی   -۱۰  

     پلەیە ٦ بڕوانامەکان پلە بەندی. لە دوای تەواو بونی هەر کۆرسێکی ئس ئف ئی بڕوانامە وەردەگریتتۆ  

 E نزمترین پلەی پەسەندکراوە   Aبەرزترین پلەیە  Fدەرنەچووە 

خوێنیت؟بۆ ئەوەی لە ئس ئف ئی ب هیچ تێچویەکی دەوێت -۱۱  

هەیە  بۆت  داێندنگاودەدەیت. لە خ و دەفتەر ، پێنوسپارەی فەرهەنگی زمانخۆت بەاڵم   بێبەرامبەرە خێر، ئس ئف ئی  نە

.ەیەه و هۆی فێرکاری( یفیوا بێبەرامبەر)فریئینترنێتی وە  بگریتوەر بە قەرز کۆمپیوتەر، فەرهەنگ  

؟ئی ئف  ئس  وێندنیخبگرم بۆ کۆمەکی خوێندن وەر  ئێن( یا  )سی ئس ئایە بۆم هەیە  -۱۲  

.بۆ خوێندنی ئس ئف ئی( وەربگریت  ) سی ئێس ئێنکۆمەکی خوێندن لە  یەن ، تۆ بۆت نەخێر  
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ئس ئف ئی دەخوێنم؟کاتێک   دەتوانم پشوو وەربگرم -۳۱  

دوو هەفتەیە بۆ   دابیت کە زیاترینیپشوو  لە تەنهایاخود   گەشت بکەیتبێت کە پشوو وەربگریت و ئەوەت دە بواری 

 فتە لە ڕێگەیبێت لە یەک هەوەرگرتنی پشوو کە کەمتر دەست نەدەیت.خوێندنەکەت لە ئس ئف ئی لە کە جێگایئەوەی 

ێت. گیردە وەر گەی بەڕێوەبەرەوە ، زیاتر لە یەک هەفتە لەڕێوەردەگیرێتوە تامامۆس  

؟نەیەکابێم بۆ و ی چی بکەم ئەگەر نەمتوان  -۱٤  

پێویست نەخۆش بوویت، . ئەگەر وانەیەکئەگەر نەتوانیت بێیت بۆ  ( بنێریت بۆ مامۆستاکەت)پەیام نامەهەمیشە  تۆ دەبێت

هۆکاری نەهاتنەکەت  ( ناو و ۰۷۲۱٤۱٤٥۰۰ ) نامە بنێرە بۆ داڵ یان کاری تربۆ چاودێری منکات لە ماڵەوە بیت دە 

. بنوسە  

؟بێم  بۆ خوێندنگا   دێک دەبێتەنچ-۱٥  

خشتەی  دە بێت بە پێی  لە پۆلدا.دا مۆستالەگەڵ ما ڕۆژانە  لە هەفتەیەکدا کات ژمێر ۱٥دەکات بۆ    تتش خوێندنگا بانگێ

فی ئەوکات ما دنەوەیەککر بیت بەبێ هیچ ئاگادار( یاب ئامادە)غنائەگەر بۆ ماوەی دوو هەفتە  وانەکانت بڕۆیت.

 خوێندنت لێدەسێنرێتەوە. 

خوێندنی ئس ئف ئی؟بۆ لەسەر شانە   بەرپرسیاریەکم چ -۱٦  

و دەرس  خوێندنەکەت  انەی پۆلی وانەچاالک بەشداری لە ڕێگەی  دیتی سویزمانش چونی بەرەوپێ  بەرپرسیت لەتۆ

دەرکردن(ت  سرینەوە)مەترسی ناو  خوێندنەکەت لە ئەستۆ نەگریت ئەگەر بەرپرسیاری    .خوێندنی ماڵەوەت

   لەسەردەبێت.

؟مەمۆستاکانت دەتوانن یارمەتیت بەن  لە چیدا -۱۷  

پێویستت   . لە پۆلدا چوونی زمانی سویدی  لە بەرەو پێش یە کە یارمەتیت بەنلە خوێندنگەدا ئەوە  ئەرکی مامۆستاکان

کاری تەندروستی  هاوتەلە فۆنکردن، ، بڕوانامەی شۆفێری،  ی پارەدانچەتەڕە  هەیە دەربارەی یان پرسیارت بەیارمەتیە

پەیوەستی. دەزگای هاوبە  یتر پەیوەندی بکە ه  

 

ە کاتێک ئس ئف ئی دەخوێنم؟رێت لە خوێندنگکدە پیادە چ ڕێسایەک  -۱٨  

   .لە یەکتر گوێگرتن و ڕێزگرتن -

میشە لە کاتیهە -  هاتنتەو پەیام بدە لە ن کراو ئامادەبە دیاری  

وەی وانەکەتدا بکەیت لە ماتەنها بە سویدی قسەڵبدە  هەو -  

و بخرێتەالوە بێت  بێدەنگتەلەفونەکەت با  -  

   قەدەغەیە جگە لە جێگای دیاریکراوجگەرە کێشان  -

و ڕەچاوی کاتی دیاریکراو بکە بگرە ئەستۆ دەرس خوێندنت  بەرپرسیاریتی -  

نەکە بکەئامێری شوێ  کەل و پەل وپارێزگاری لە  -  

  ڕێگە پێنەدراوە وە قۆپیکردن شەر و سوکایەتی پێکردن ،  (تار ە دە)موخ بەرۆش ه نیمادەر -

بە ئۆنالین بخوێنم؟ کرێت ئس ئف ئی ئایە دە -۱۹  

هیچ کۆرسێکی ئۆنالین بەردەست نیە بەاڵم ئەگەر دەتەوێت بۆ خۆت بخوێنیت  بەرچاو ڕونیت  دەکەین  بە          

Digitala Spåret, Kreativpedagogik och UR  

وە چی؟ بکەمپەیوەندی بە کێ وە  -۲۰  

  .ژت بکەیت بە  یوەندیپە   ئەوە دەتوانیت؛ وەاف ئی خوێندنگانی ئس ئمۆستاکدەکات پەیوەندی بکەیت بە مایست پێو

   بۆ نمونە لە بارەی:. پرسیاری ترت هەیە (۰۷۲۱٤۱٤٥۰۰)

 

 

یکترۆنی مەڵپەری ئێل پرسیار لە بارەی:        Telefon 

Studie-och yrkesvägledare ڕێنیشاندەری   

 خوێندن و پیشەی خوێندکاران

www.symbioscentrum.se  0523-664675 

CSN  www.csn.se 0771-276 000   خوێندکاران خوێندنیکۆمەکی 

Arbetsförmedlingen  www.arbetsformedlingen.se  0771–416 416  کار دەزگای 

Integrationen (AME) دەزگای هاوپەیوەستی   www.sotenas.se  0523–664743 
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