Dibistana
swêdî ji bo
kesên nûhatî

Ji bo ciwanên salmezin

Perwerda salmezinan

Kurmanji

Dibistana swêdî ev e

Perwerda salmezinan
Ji 16, 18 yan 20 salî
(bi dilxwazî)

Lîse
16–20 salî
(bi dilxwazî)
Dibistana bingehî ya
perwerdeya taybetî
û lîseya perwerdeya
taybetî
bi anormalîyên
pêşkeftinî 7–20 salî
(Dibistana bingehî
mecbûrî ye)

Dibistana bingehî
7–15 salî
(mecbûrî)

Pêşdibistan
1–6 salî
(bi dilxwazî)

Pêşdibistan
1–6 salî
(bi dilxwazî)

Sinifa pêşdibistanî
6 salî
(bi dilxwazî)

Ji bo ciwanên salmezin
gelek rêyên xwendinê hene
Kesên nû hatine Swêdê dikarin

ji gelek derfetên
sîstema dibistanan ya Swêdê îstîfade bikin. Ji bo
zarokên hetanî temenê 15 salî erka çûndina dibistanê
heye û ew li dibistana bingehîn ya swêdî dixwînin.
Ji bo kesên 16 salî û mezintir pêdivî bî dîtina
çareserîyeke şexsî heye. Ev jî girêdayî wê yekê ye ka
zanebûnên te çi ne û di pêşerojê dixwazî çi bixwînî
yan jî kîjin karî bikî.
Derfet hene ku tu wan ders û kursên te nexwen
dine, lê ji bo wergirtina mezûnîyet û dîplomaya dibis
tana bingehî û lîseyê pêwîst in, temam bikî. Ev derfetê
dide ku tu karibî karekî peyda bikî, biçî dibistana
perwerdeya pîşeyî yan jî xwendina xwe li dibistana
bilind û zaningehê/unîversîteyê berdewam bikî.

Pêdivî cuda ne û di nav sîstema hîndekarîya sal
mezinan ya swêdî de dikarî perwerde û kursên cuda
kombîne bikî. Li dibistanan û li şaredarîyan dikarî di
derbarê perwerde û bazara kar de ji Rêbera perwerde
û pîşeyê (Studie- och yrkesvägledaren) agahî wergirî.
Rêbera perwerde û pîşeyê ji bo çêkirina planeke per
werdeyê ya şexsî alîkarîya te dike. Gava yekemîn ew e
ku tu bi rêya danasîna ziman ya lîseyê yan jî swêdîya
ji bo mihaciran (SFI) hînî zimanê swêdî bibî. Pişt
re dikarî di nav gelek derfetên cuda yên perwerdeyê
de hilbijartinek bikî. Weke qaîde hemû van perwer
deyan bê pare û belaş in.

Programa destpêkî, ji bo şagirdên
hetanî 20 salî

Programa destpêkî ya

lîseyê ji bo wan kesan e ku
di navbera temenê 16 û 20 salî de ne û pêdivîya
wan heye ku bi armanca xwendina berdewamî ya li
lîseyê zanebûnên xwe tekamîl bikin. Berpirsîyarîya
şaredarîya ya tu lê dimînî ye ku programeke destpêkî
pêşkêşî te bike.
Danasîna zimên (Språkintroduktion)
Kesê ku nû hatine Swêdê piranîya caran bi xwendina
kursa danasîna zimên destpê dikin. Di vê perwerdeyê
de, ji bilî hînbûna zimanê swêdî, dikarî ji bo
perwerda berdewamî ders û mijarên din jî bixwînî.
Kursa danasîna zimên li gorî her şexsî cuda tê amade
kirin, lê hejmarek şagirdên bi pêdivîyên wekî hev
dikarin bi hev re dersê bibînin.
Perwerda amadekarîyê (Preparandutbildning)
Perwerda amadekarîyê ji bo wan kesan e ku yek yan
jî çend notên wan yên ji dibistana bingehî tune ye.

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Tu, wan dersên ku jê mafdarîyê negirtîyî dixwînî,
yanî dersên ku pêwîst in te xwendibe ji bo karibî biçî
programeke netewî ya lîseyê.
Hilbijartineke şexsî ya amadekarîya ji bo programek
Gelo dizanî ku tu dixwazî programeke pîşeyî ya
lîseyê bixwînî, lê ji yek yan jî çend dersan notên
te tune ne? Wê demê dikarî ji bo miraceatkirina
programa pîşeyî ya lîseyê tenê wan dersên dibistana
bingehî bixwînî.
Programên destpêkî yên din
Tu her weha dikarî beşa danasîna pîşeyî
(yrkesintroduktion) jî hilbijêrî. Hedef ew e ku tu
karibî karekî peyda bikî yan jî mafdarîya xwendina
beredewamî ya programeke pîşeyî wergirî.

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Swêdî ji bo mihaciran, SFI
Perwerda swêdî ji

bo mihaciran (SFI) zanebûnên
bingehîn yên zimanê swêdî dide te. Tu têra xwe
swêdî hîn dibî ji bo karibî di jîyana rojane, civakî û
kar û xebatê de bi devkî û nivîskî bidî û bistînî. Ji
wan kesan re ku nikarin bi zimanê xwe yê zikmakî
xwendinê bikin yan jî binivîsînin derfet tê dayîn ku
vê jî hîn bibin.
SFI ji 16 salî û pê ve ji bo hemû temen û emran
vekirîye. SFI, di halê normal de, ji alîyê şaredarîyê ve
tê organîzekirin, lê her weha di hîn dibistanên bilind
yên gelî (folkhögskola) de jî heye.

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Perwerde weha hatiye amadekirin
Perwerde li gorî zirûf, pêdivî û hedefên şagirdê
takekes hatîyê plankirin, amadekirin û adaptekirin.
Her hefte perwerdeyek ji 15 saetî tê dayîn.
Xwendina li SFI dikare li kêleka kar û xebat, pratîk
yan jî perwerdeyeke di nav sîstema perwerdeyê ya
şaredarîyê de bê meşandin.
Di SFi de sê rêyên perwerdeyê hene. Rêya
perwerdeyê 1 berê xwe dide wan kesan ku xwendin
û nivîsîna wan tune ye yan jî xwendineke kin kirine.
Li hêla din Rêya perwerdeyê 3 berê xwe dide wan
kesan ku hînê xwendin û perwerdeyê bûne. Piştî
dawîkirina her kursekê bi dereceya A ta F not tê
dayîn. A nota herî bilind û F jî nota herî nizim ya
”ne pejinrandî” ye.

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Perwerda salmezinan ya şaredarîyê (Komvux)
Kesên dixwazin xwendinê bikin, di

asta dibistana
bingehî yan jî lîseyê de, lê ji bo perwerda li wir emrê
wan mezin e, dikarin di şûna wê de biçin perwerda
salmezinan ya şaredarîyê (Komvux). Li Komvuxê
kesên 20 salîya xwe tije kirine dikarin yek yan jî
çend kursan bixwînin. Paşê dikarin xwendina xwe

li dibistana bilind yan jî li dibistana bilind ya pîşeyî
berdewam bikin. Ew her weha dikarin yekser dest bi
karekî jî bikin. Bi armanca ku karibî di asteke rast de
li gorî planeke perwerdeyê ya şexsî perwerde bibînî,
zanebûnên te yên destpêkî têne nirxandin.

Li Komvuxê van derfetan hene

•
•
•
•

Xwendina SFI û kursên ji dibistana bingehî û lîseyê
Xwendina mezûnîyeta (dîploma) lîseyê ku qîyasdarê xwendina lîseyê ye
Temamkirina kursan ya ji bo wê mafdarîya ku tu daxwazîya wê dikî
Xwendina perwerdeya pîşeyî

Perwerde weha hatîya amade kirin
Dikarî tamrojî yan jî nîvrojî bixwînî. Her weha
dikarî xwendina di astên cuda de û cureyên cuda yên
dibistanan têkilê hevûdû bikî. Ji bo çêkirina planeke
perwerdeyê ya şexsî têkilî bi rêbereke perwerde û
pîşeyê ya li şaredarîya xwe re deyne.

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Piştî dawîkirina her kursekê bi dereceya A ta F not tê
dayîn. A nota herî bilind û F jî nota herî nizim ya ”ne
pejinrandî” ye. Kesên di asta dibistana bingehî de dix
wîne û zanebûnên wê/wî yên zimanê swêdî zêde nîn e
xwedî wan derfetan e ku hîn kursan bi zimanê xwe yê
zikmakî bixwîne.

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Perwerda taybet ya salmezinan
Kesên bi anormalîyên pêşkeftinî yan jî ziyaneke
mejîyî ji 20 salîya xwe û pê ve mafdarê perwerda
taybet ya salmezinan in. Xwendin bi planeke
perwedeyê ya şexsî li gorî zanebûn û kapasîteya te tê
sererastkirin.

Perwerde weha hatîya amade kirin
Piştî dawîkirina her kursekê di asta dibistana bingehî
yan jî lîseyê de not tê dayîn. A nota herî bilind û E
nota herî nizim e.

Perwerda taybet ya salmezinan van derfetan dide

•
•
•
•

Xwendina di asta dibistana bingehî yan jî
lîseyê de
Hilbijartina di navbera kursên cuda de
Li kêlekê (paralel) xwendina zimanê swêdî ji bo
mihaciran
Xwendina perwerdeya pîşeyî

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Dibistana bilind ya gelî (Folkhögskola)
Dibistana bilind ya gelî ji

bo kesên 18 salî tije kirine
alternatîfekê lîse û perwerda salmezinan ya şaredarîyê
(Komvux) ye. Ji bo bibî mafdarê xwendina li
zaningeh, dibistana bilind yan jî dibistana bilind ya
pîşeyî dikarî li vir kursên qîyasdarê dibistana bingehî
û lîseyê bixwînî. Kesên pêdivîya wan heye dikarin
dersên extra yên alîkarîya zimanê swêdî jî wergirin.

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Li hîn dibistanên bilind yên gelî kursên ku bi taybetî
berê xwe dide kesên nû hatine Swêdê jî hene. Kursa
bingehdanînê ya ji bo kesên nûhatî yek ji wan e.
Kurseke din jî perwerdea swêdî ya ji bo mihaciran
e (SFI). Li dibistana bilind ya gelî her weha hîn
perwerdeyên pîşeyî jî hene.

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Dibistana bilind ya pîşeyî
Li dibistaneke bilind ya gelî dikarî

perwerdeya
pîşeyekê bibînî. Dikarî di navbera bi sedan pîşeyê
de hilbijartinek bikî. Ev perwerde di kategorîya
xwendina piştî lîseyê de ne û piranîya caran navber
yek û sê salan diajo. Perwerde hem ji beşên teorî û
hem jî pratîka li cihên kar yên li derveyê dibistanê
pêk tê. Hîn dibistan ji bo hînbûna zimanê swêdî ya
taybetî ji bo pîşeyê alîkarîya ekstra didin.
Ji bo miraceatkirina dibistana bilind ya pîşeyî
sînorê temenê tune ye.

Bi van şertan dikarî miraceatê dibistana bilind ya
pîşeyî bikî:

•
•
•
•

Divê mezûnîyeta (dîploma) lîseyê yan jî
mezûnîyeta perwerda salmezinan ya şaredarîyê
(Komvux) ya te hebe
Perwerdeya swêdî yan jî bîyanî ku qîyasdarê
mezûnîyetekê lîseyê ye
Şert û mercên ji bo temamkirina perwerdeyê –
weke mînak bi perwerdeyeke swêdî yan jî bîyanî
yan jî tecrûbeyên pratîkî divê hebe
Ji bo temamkirina perwerdeyê hebûna têra xwe
zanebûnên ji zimanê swêdî pêwîst e

Awayeke din ya peydakirina mafdarîyê
Hîn caran dibistan ji bo kesên şert û mercên bingehîn bi cîh naynin îstîsnayek dikin
heger ku ew bawer bikin dê ew şagird karibe perwerdeyê bi awayeke serkeftî temam bike.
Bi wê dibistana ku bala te dikşîne re têkilîyê deyne û bipirse ka şert û mercên wan çi ne.

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya perwerda salmezinan re deyne.
Agahîyên ji bo têkilîyê li ser webcîya şaredarîya te heye.

Zaningeh û dibistana bilind
Li zaningeh yan jî dibistana bilind dikarî

piştî
temamkirina lîseyê programek yan jî kursên serbixwe
bixwînî. Ji bo karibî têkevî programek yan jî kursekê,
pêwîst e mezûnîyetek (dîplomayek) te ya lîseyê ya
mafdarîyê dide te hebe.
Mafdarîyeke bingehî û mafdarîyeke taybetî heye.
Ji bo hîn perwerdeyan mafdarîya bingehî têrê dike,
lê gelek perwerdeyên din daxwazê dikin ku her weha
mafdarîya mirov ya taybetî jî hebe. Sala bingehê
(basår) perwerdeyeke yeksalî ye û ji bo wan kesan e

Dixwazî
zêdetir tişt
hîn bibî?

Têkilî bi Rêbera perwerde û pîşeyê ya li zaningeh yan jî
dibistana bilind re deyne.

e ku ji bo perwerdeyekê di asta dibistana bilind de
mafdarîya wan a taybetî tune ye.
Awayeke din ya peydakirina mafdarîyê
Her weha kesek ku li lîseyê nexwendîye jî dikare
miraceatê zaningeh/unîversîte û dibistana bilind
bike. Wê demê ew kompetansên te yên weke mînak
ji xwendina kursan, jîyana kar, jîyana komeleyî yan jî
mayînên dirêj yên li derveyê welat peyda bûne têne
nirxandin.

Den svenska
skolan för
nyanlända
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