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 تعليم البالغين في فاربيري
 معلومات عملية 

سوف تجد هنا معلومات حول كيفية التقديم ألحد الدورات الدراسية أو الوقت الذي سوف تستغرقه دراستك. إذا لم تجد أجوبة 
 البدائل المختلفة فإننا نقدم أيضاً خدمات اإلرشاد الدراسي والمهني.على أسئلتك أو كنت ترغب بمناقشة 

؟ )Vuxenutbildningen( من يمكنهم التقديم لدراسات البالغين  

يوليو من نفس العام الذي بلغ فيه الشخص  1) بدءاً من Vuxenutbildningen(  يمكن ألي شخص التقديم لدراسات البالغين
عاماً ولديك شهادة نهائية أو شهادة ثانوية أو شهادة دراسية من دراسة ثانوية تم إجراءها  20إذا كنت تحت سن  عاماً. 20

 ).Vuxenutbildningenبالفعل، فيمكنك أيضاً التقديم لدراسات البالغين (

)SFIبرنامج اللغة السويدية للمهاجرين (  

) على المعارف األساسية للغة السويدية. فأنت تتعلم التحدث والقراءة SFIتحصل من خالل برنامج اللغة السويدية للمهاجرين (
والكتابة باللغة السويدية، وتتمكن من التدرب على استخدام اللغة السويدية في حياتك اليومية وحياتك العملية.  وبعد انتهاء 

ة السويدية للمهاجرين هي دراسة مجانية البرنامج الدراسي تحصل على شهادة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة ببرنامج اللغ
اقرأ المزيد حول برنامج اللغة السويدية للمهاجرين  ).SFIبالكامل. اقرأ المزيد حول برنامج اللغة السويدية للمهاجرين (

)SFI 2) في الصفحة. 

 اإلرشاد الدراسي والمهني

في فاربيري لإلجابة على أسئلتك بشأن  ومركز الدراسة والحياة المهنية يتواجد كل من خدمة اإلرشاد الدراسي والمهني
دراستك المستقبلية وحياتك المهنية. كما يمكنهم أيضاً مساعدتك للتخطيط لدراستك. إذا كنت تخطط لالستمرار بالدراسة في 

صحيح. ففي مركز الدراسة والحياة الجامعة أو بأحد الكليات فقد يكون من الضروري أن تقوم باختيار البرنامج الدراسي ال
 المهنية يمكنك الحصول أيضاً على المساعدة في عمل خطة دراسية شخصية مصممة خصيصاً ألجلك. 

اقرأ المزيد حول خدمات إذا كان لديك أي أسئلة بشأن التقديم أو التأهيل فيمكنك دائماً االتصال بمركز الدراسة والحياة المهنية. 
 .3مهني في الصفحة اإلرشاد الدارسي وال
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 SFI -  نبرنامج اللغة السويدية للمهاجري

) على المعارف األساسية للغة السويدية. فأنت تتعلم SFIتحصل من خالل برنامج اللغة السويدية للمهاجرين (
حياتك اليومية التحدث والقراءة والكتابة باللغة السويدية، وتتمكن من التدرب على استخدام اللغة السويدية في 

وبعد انتهاء البرنامج الدراسي تحصل على شهادة. وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة ببرنامج اللغة   وحياتك العملية.
 السويدية للمهاجرين هي دراسة مجانية بالكامل.

؟ )SFIمن له الحق بالدراسة ببرنامج اللغة السويدية للمهاجرين  (  

 النفوس في بلدية فاربيري. األشخاص المسجلون في سجل قيد   •

 يوليو من نفس العام) 1سنة (بدءاً من  16األشخاص الذين بلغوا سن •   

 األشخاص الذين ليس لديهم أي معرفة باللغة السويدية.•   

 

) أو مواطن سويسري، فلك الحق EESالمنطقة االقتصادية األوروبية ( \)EUإذا كنت أحد مواطني االتحاد األوروبي (
 باإلقامة (للعمل أو الدراسة) والسكن في بلدية فاربيري. 

الختبارا  

) ولديك معرفة سابقة باللغة السويدية فيتاح إمكانية SFIإذا توافرت بك الشروط للدراسة ببرنامج اللغة السويدية للمهاجرين (
إجراء االختبار حتى ولو كنت قد حصلت على شهادة من إحدى دورات عمل اختبار لمعرفتك قبل البدء في الدراسة. ويمكنك 

 ).SFI). وال يتكلف االختبار أي رسوم لألشخاص الذين يدرسون اللغة السويدية للمهاجرين (SFIاللغة السويدية للمهاجرين (

 مواعيد الدورات الدراسية

مرنة، مما يعني أنه يمكنك الجمع بين الدراسة والعمل أو ) هو دورة تعليمية SFIإن برنامج اللغة السويدية للمهاجرين (
) البرامج الدراسية المكثفة SFIالتدريب المهني أو برامج دراسية أخرى. توفر بعض مدارس اللغة السويدية للمهاجرين (

لذلك،  والبرامج الدراسية عن بعد. يمكن أن تحصل على مخطط دراسي مصمم خصيصاً ألجلك إذا كان لديك أسباب خاصة
 كأن يكون لديك عمل بعض أيام األسبوع على سبيل المثال.

ساعة في األسبوع. وإذا كنت  20- 15إذا كنت تدرس ببرنامج اللغة السويدية للمهاجرين أثناء النهار، فأنت تدرس حوالي 
 ساعة في األسبوع. 6تدرس ببرنامج اللغة السويدية للمهاجرين في المساء، فأنت تدرس حوالي 

فةالتكل  

إن التعليم والكتب الدراسية التي تحتاجها للدراسة هي مجانية. وتتحمل أنت تكلفة المعجم واألقالم وكراسات المالحظات. 
) إذا كنت تدرس ببرنامج studiestödوتجدر اإلشارة إلى أنك تكون غير مؤهالً للتقديم للحصول على الدعم الدراسي المالي (

 .)SFIاللغة السويدية للمهاجرين (

 اإلبالغ برغبتك في الدراسة

 Ewaلحصول على مزيد من المعلومات ولإلبالغ برغبتك في الدراسة، يُرجى االتصال أو زيارة مديرة التعليم إيفا رييس (

Riis أو عبر البريد اإللكتروني:  0340- 69 74 24) على هاتف رقمewa.riis@varberg.se 

 واأللمانية.نحن نتحدث اللغة السويدية واإلنجليزية 
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  اإلرشاد الدراسي والمهني 

إن مركز الدراسة والحياة المهنية هو مركز مستقل لإلرشاد متاح لكافة البالغين في بلدية فاربيري. يمكنك العثور علينا في 
يمكنك التوجه إلينا إذا كان  ).Campus Varbergالموجود في حرم فاربيري الجامعي ( C-husetالطابق الثاني في مبنى 

. شد دراسي ومهني واحد على األقلدائماً مرفي مكتبنا وخالل أوقات عملنا يتواجد  لديك أي أسئلة بشأن التعليم والدراسة.

) عبر اإلنترنت إذا كان لديك أي أسئلة ترغب في الحصول على أجوبة عليها Vägledningيُرجى استخدام خاصية اإلرشاد (
 يع.بشكل سر

 نحن نتحدث اللغة السويدية واإلنجليزية.

 .www.studera.varberg.seيمكنك العثور على مواعيد العمل ومواعيد االتصاالت الهاتفية على 

 مرحباً بكم!

 


