
 SFI اللغة السويدية للمهاجرين    

 

   SFI اللغة السويدية للمهاجرينتقرأ عن الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للتقدم إلى في هذه الصفحة يمكنك أن 

 
SFI    كمهاجر بالغ وال تتحدث اللغة السويدية كلغة أم.موجهه إليك 

 
 .ةدية. جميع الرسوم الدراسية مجانيوالكتابة باللغة السويالتحدث والقراءة تتعلم فإنك    SFIال  درسعندما ت

 
  ي:هيلسينبورمدينة في  SFIال  يمكنك دراسة

 

  عاًما 16من العمر فيه تبلغ  الذي من العام  تموز 1اعتباًرا من. 

  ي.هيلسينبورمدينة إذا كنت مسجال في 

 . إذا كان لديك رقم شخصي سويدي 

 األساسية باللغة السويدية والنرويجية والدنماركيةفتقر إلى المعرفة ت إذا كنت. 
. 

  SFI هذه هي الطريقة التي تتقدم بها إلى
 

 . SFI وصف الخطوات التي يجب عليك اتخاذها للتقدم إلى
 

 .SFI تقوم بالتسجيل في اللغة السويدية للمهاجرين  :1الخطوة 
 

 قدم بطلب إلى تتSFI عن طريق إما: 
o  بتعليم الكبار باستخدام معرف البنك الخاص بك ةالويب الخاص صفحةتسجيل الدخول إلى Bank ID  
o باستخدام رقم التنسيق الخاص بك بتعليم الكبار ةالويب الخاص صفحةدخل إلى أ. 

 بمجرد إرسال طلبك ، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني في غضون ثالثة أسابيع.  
 

  .(SYV) لديك محادثة مع مستشار الدراسة والمهنة: 2الخطوة 
 

 بمجرد تلقينا طلبك ، ندعوك إلجراء محادثة مع مستشار الدراسة والمهنة للتخطيط لدراستك. 
أثناء المقابلة ، يمكنك التحدث إلى مستشار الدراسة والمهنة حول المعرفة والخبرة التي لديك ، وأنك تختار أيًضا المسار 

 .أسابيع قبل أن تتمكن من بدء الدراسة   4ـ  3الوظيفي والمدرسة. بمجرد اختيارك للمدرسة ، يستغرق األمر حوالي 
 

 :الجتماع عن طريقنفسك قبل ا حضر
 

  عن المدارس التي تقدماقرأ SFI.  
 

            
 

 اقرأ عن المسار الوظيفي الذي يناسبك. 
 SFIالمدارس التي تقدم ال 

 SFIالمدارس التي تقدم ال 

اللغة السويدية في نفس الوقت لمسارات المهنية لتتمكن من تعلم إختيارك ل. مهنيختيار مسار إ  SFI يجب على جميع طالب
 .الذي تتلقى فيه تعليًما عمليًا

 

 الدراسة. بدء عند تتصل بك مدرستك  :3الخطوة 
 

واخترت المسار الدراسي  SYV تكون قد أجريت محادثات مع مستشاري الدراسة والمهنة   SFI عندما تقوم بالتسجيل في
 .البريد اإللكترونيستتصل بك مدرستك لبدء الدورة عبر عندها  والوظيفي

 SFIالمدارس التي تقدم ال 

 المسارات المهنية



 

 .في بعض األحيان تنتهي رسائل البريد اإللكتروني هناك -تتبع البريد العشوائي / غير المهم 
 

 

 SFIتقديم طلب ال 

 
 عبر تطبيق الويب الخاص بتعليم الكبارطلبك هنا تقدم                                    

 
 SFIالمدارس التي تقدم ال 

  

   
 Bank IDواليملكون  لذين لديهم رقم تنسيقل بالنسبة                                   

 

 Bank ID باستخدام م بطلبك تقد
 

 Bank ID استخدام دون بم بطلبك تقد
 


