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راه های تحصیلی زیادیبرای جوانان
با ورود تازه در سویدن ،به بسیاری از فرصت های سیستم
مکتب سویدن دسترسی پیدا خواهید کرد .تحصیل در مکتب
الی سن  ۱۵سالگی اجباری میباشد و اطفال با این سن و سال
در مکتب ابتدائیه سویدن شامل میشوند .در سن  ۱۶سالگی یا
بلندتر از آن شما نظر به دانش قبلی خود و اینکه در چه رشتۀ
میخواهید تحصیل کنید یا در آینده در آن رشته کار کنید به راه
حل انفرادی ضرورت دارید.
فرصت های برای به پایان رساندن مضامین و دوره های
آموزشی که شما نتوانستید آنها را در مکتب ابتدائیه و متوسطه
و لیسه تمام کنید وجود دارد .این امر فرصت کار و تحصیل در
مکتب مسلکی و همچنان ادامۀ تحصیل در کالج و پوهنتون را
فراهم میکند.

ضروریات هر شخص فرق میکند و شما میتوانید در محدودۀ
سیستم تحصیل جوانان سویدن گزینه های تحصیلی و دوره
های آموزشی مختلف را با هم ترکیب کنید .مکاتب و شهرداری
ها دارای مشاورین تحصیل و کار بوده که میتوانند راجع به
تحصیالت و همچنان بازار کار معلومات فراهم کنند .مشاور
تحصیل و کار میتواند شما را در ایجاد پالن تحصیلی انفرادی
کمک کند .اولین گام معموالً فراگیری زبان سویدنی از طریق
معرفی زبان در مکتب متوسطه و لیسه یا زبان سویدنی برای
مهاجرین ( )SFIاست .بعدا ً گزینه های تحصیلی زیادی برای
انتخاب خواهید داشت .تقریباً تمام شان رایگان است.

برنامه های مقدماتی ب آرای شاگردان دارای سنین
 ۲۰سال یا جوانتر از �ن

برنامه های مقدماتی ،در مکاتب لیسه برای کسانیکه دارای
سنین  ۱۶الی  ۲۰سال بوده و خواهان به پایان رساندن تحصیالت
خود به حیث آمادگی برای ادامۀ تحصیالت به سطح مکتب لیسه
هستند مد نظر گرفته شده است .شهرداری محل سکونت شما
مسئولیت فراهم سازی این برنامه های مقدماتی را بعهده دارد.

معرفی زبان

با ورود تازه در سویدن ،معموالً با معرفی زبان آغاز میکنید.
به استثنای سویدنی ها ،تحصیالت میتواند سایر مضامین را که
شما برای ادامه تحصیل خود به آن ضرورت دارید دربر داشته
باشد .معرفی زبان بطور انفرادی انطباق پذیر است اما شاگردان
متعددی با ضروریات مشابه میتوانند مشترکاً در آن اشتراک
کنند.

تحصیالت آمادگی

تحصیالت آمادگی برای کسانی در نظر گرفته شده است که
یک یا چندین نمره از مکتب ابتدائیه کم دارند .شما مضامینی
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با مشاور تحصیل و کار در مرکز تحصیالت جوانان تماس بگیرید.
معلومات تماس گیری در ویب سایت شهرداری شهر شما موجود است.

را خواهید خواند که در آن نمرۀ کامیابی ندارید و برای رشتۀ
عمومی مکتب متوسطه و لیسه ضروری هستند.

انتخاب های انفرادی رشته تحصیلی

آیا میدانید وقتی میخواهید یک رشته مسلکی را بخوانید اما با
کمبود یک یا چندین نمرۀ کامیابی مواجه هستید؟ در آن صورت
مضامین مشخص مکتب ابتدائیه را که برای درخواست رشته
های مسلکی مکتب لیسه به آن ضرورت دارید خواهید خواند.

سایر برنامه های مقدماتی

همچنان میتوانید رشتۀ مسلکی مقدماتی را انتخاب کنید .هدف
از این رشته آن است که شما را قادر به گرفتن وظیفه و واجد
شرایط به ادامه تحصیالت در رشته مسلکی بسازد.

زبان سویدنی برای مهاجرینSFI ،
آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین ( )SFIدانش ابتدایی
زبان سویدنی را فراهم میکند .برای قادر بودن به مکالمۀ
شفاهی و کتبی در زندگی روزمره ،جامعه و زندگی حرفه یی
خود زبان سویدنی را خواهید آموخت .اگر قادر به نوشتن و
خواندن به زبان مادری خود نیستید فرصت فراگیری آنرا دارید.
 SFIاز سن  ۱۶سالگی برای اشخاص با سنین مختلف باز
است SFI .یا زبان سویدنی برای مهاجرین معموالً توسط
شهرداری ترتیب داده میشود اما در مکاتب لیسه محلی نیز
موجود میباشد.
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با مشاور تحصیل و کار در مرکز تحصیالت جوانان تماس بگیرید.
معلومات تماس گیری در ویب سایت شهرداری شهر شما موجود است.

تحصیالت چگونه تنظیم میگردد

تحصیالت شما نظر به شایستگی های فردی ،ضروریات و اهداف
شما پالن ریزی ،طرح ریزی و وفق داده میشود .به شما هر
هفته حد اقل  ۱۵ساعت تدریس فراهم میگردد SFI .یا زبان
سویدنی برای مهاجرین را میتوان مثالً با وظیفه ،کارآموزی یا
سایر تحصیالت دولتی برای بزرگساالن ترکیب نمود.
 SFIسه روش تحصیلی دارد .روش تحصیلی  ۱برای اشخاصی
مد نظر گرفته شده که خواندن و نوشتن را بلد نیستند یا سابقۀ
تحصیلی کوتاه دارند در حالیکه روش  ۳برای اشخاصی است که
درس خوانده اند .شما بعد از تکمیل هر دورۀ آموزشی از  Aالی
 Fدرجه میگیرید A .بلندترین درجه بوده در حالیکه  Fدرجۀ
ناکامی است.

تحصیالت دولتی برای بزرگساالن -کومووکس ()komvux
اگر شما به تحصیالت در سطح مکتب ابتدائیه یا متوسطه و
لیسه ضرورت دارید اما برای شمولیت سن شما بسیار باال است،
میتوانید در عوض شمولیت در تحصیالت دولتی برای بزرگساالن
( )komvuxرا انتخاب کنید .در  komvuxآنانیکه  ۲۰ساله شده

اند میتوانند یک یا بیشتر از یک دورۀ آموزشی را بخوانند
و بعدا ً در کالج ،کالج مسلکی به تحصیل ادامه بدهند یا کار
را آغاز کنند .برای اینکه بتوانید طبق پالن تحصیلی انفرادی در
سطح مناسب تحصیل کنید تحصیالت قبلی شما ارزیابی میگردد.

 Komvuxفرصت های ذیل را فراهم میکند

•
•
•
•

آموزش زبان سویدنی برای مهاجرین و دوره های آموزشی مکتب ابتدائیه و متوسطه و لیسه
فراغت و گرفتن شهادت نامه نظیر شهادت نامۀ مکتب متوسطه و لیسه
فراغت از دوره های آموزشی برای کسب تحصیالت مورد نظر
کسب تحصیالت مسلکی

تحصیالت چگونه تنظیم میگردد

شما میتوانید بطور تمام وقت یا نیمه وقت درس بخوانید.
همچنان میتوانید درس ها را در سطوح مختلف در انواع مختلف
مکاتب ترکیب کنید .برای دریافت کمک در پالن گذاری درس ها
با مشاور کار و تحصیل در شهرداری شهر خود تماس بگیرید.
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با مشاور تحصیل و کار در مرکز تحصیالت جوانان تماس بگیرید.
معلومات تماس گیری در ویب سایت شهرداری شهر شما موجود است.

بعد از ختم هر دوره آموزشی درجه که دریافت خواهید کرد از
 Aالی  Fمیباشد A .بلندترین درجه بوده ،در حالیکه  Fدرجۀ
ناکامی است .کسانیکه در سطح مکتب ابتدائیه درس میخوانند
و با زبان سویدنی بطور کافی آشنایی ندارند میتوانند فرصت
خواندن بعضی از دوره های آموزشی را به زبان مادری خود
دریافت کنند.

تحصیالت ضروریات مخصوص برای بزرگساالن
اگر اختالل در رشد یا صدمه مغزی دارید ،حق تحصیالت
ضروریات مخصوص برای بزرگساالن را بعد از سن  ۲۰سالگی
دارید .درس ها معموالً نظر به دانش و توانایی های شما بر
اساس پالن تحصیلی انفرادی تطبیق میشود.

تحصیالت ضروریات مخصوص برای بزرگساالن
فرصت های ذیل را فراهم میکند

•
•
•
•

تحصیل در سطح مکتب ابتدائیه یا متوسطه و لیسه
انتخاب دوره های آموزشی مختلف
آموزش جداگانۀ زبان سویدنی برای مهاجرین
شمولیت در تحصیالت مسلکی
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با مشاور تحصیل و کار در مرکز تحصیالت جوانان تماس بگیرید.
معلومات تماس گیری در ویب سایت شهرداری شهر شما موجود است.

تحصیالت چگونه تنظیم میگردد

بعد از ختم هر دورۀ آموزشی به سطح مکتب ابتدائیه یا متوسطه
و لیسه به شاگردان درجه داده میشود .درجۀ  Aبلندترین درجه
و  Eپایین ترین درجه است.

مکـتب لیسه محلی
مکتب لیسه محلی جایگزینی است برای مکتب متوسطه
و لیسه و تحصیالت دولتی برای بزرگساالن ( )komvuxبرای
اشخاصیکه به سن  ۱۸رسیده اند .در این مکتب میتوانید دوره
های آموزشی معادل دوره های آموزشی مکتب ابتدائیه و
متوسطه و لیسه را بخوانید تا برای درخواست پوهنتون ،کالج
یا کالج مسلکی واجد شرایط شوید .اگر ضرورت داشته باشید
میتوانید حمایت های بیشتر زبان سویدنی را دریافت کنید.
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با مشاور تحصیل و کار در مرکز تحصیالت جوانان تماس بگیرید.
معلومات تماس گیری در ویب سایت شهرداری شهر شما موجود است.

در مکاتب لیسه محلی دوره های آموزشی وجود دارد که
مخصوص تازه واردان به سویدن است .یکی از دوره های
آموزشی دورۀ استقرار برای تازه واردان و همچنان زبان سویدنی
برای مهاجرین ( )SFIاست .مکاتب لیسه محلی تحصیالت
مسلکی نیز فراهم میکنند.

کالج مسلکی
در کالج مسلکی شما را برای وظیفه آموزش میدهند.

صد ها وظایف برای انتخاب وجود دارد .تحصیالت آن به سطح
باالتر از مکتب متوسطه و لیسه بوده و با آمیختن تیوری همراه
با کارآموزی در محل واقعی کار ،معموالً بین یک الی سه سال
دوام میکند .بعضی مکاتب حمایت اضافی تخصصی-مسلکی
زبان سویدنی را فراهم میکنند.
هیچ محدودۀ سنی برای درخواست به کالج مسلکی وجود
ندارد.

راه دیگری برای واجد شرایط شدن

میتوانید برای شمولیت در کالج مسلکی درخواست
کنید در صورتیکه:

•
•
•
•

از مکتب متوسطه و لیسه یا تحصیالت دولتی برای
بزرگساالن ( )komvuxفارغ شده باشید
تحصیالت سویدنی یا خارجی به سطح فراغت مکتب
متوسطه و لیسه داشته باشید
شرایط تکمیل تحصیالت را داشته باشید – بطور مثال
ذریعۀ تحصیالت سویدنی یا خارجی یا تجربۀ عملی
دانش کافی زبان سویدنی که شما را قادر به تکمیل
تحصیالت کند داشته باشید

بعضی اوقات اگر مکاتب بدانند که شاگردان به هر طریقی میتوانند از عهده تحصیالت برآیند ،برای
اشخاصیکه واجد شرایط رسمی نیستند استثنا قائل میشوند .اگر به این گزینه عالقمند هستید ،برای جستجوی
بیشتر لطفاً با مکتب مورد عالقه خود تماس بگیرید.
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با مشاور کار و تحصیل در کالج مسکلی مورد عالقۀ خود تماس بگیرید.

پوهنتون و کالج
در پوهنتون یا کالج میتوانید رشته های تحصیلی یا دوره
های آموزشی انفرادی را بعد از ختم مکتب متوسطه و لیسه
بخوانید .برای واجد شرایط بودن به یک دورۀ آموزشی یا رشتۀ
تحصیلی الزم است که از مکتب متوسطه و لیسه فارغ شده
باشید تا تحصیالت مناسبی را کسب کنید.
تحصیالت ابتدایی و تحصیالت ویژه وجود دارد .برای بعضی
از رشته ها تحصیالت ابتدایی کفایت میکند اما برای بعضی از
رشته های تحصیلی تحصیالت ویژه بکار است .برنامۀ آمادگی
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با مشاور کار و تحصیل در پوهنتون و کالج تماس بگیرید.

یک برنامۀ تحصیلی یک ساله بوده و برای کسانی است که
تحصیالت ویژه به سطح معین تحصیالت کالج ندارند.

راه دیگری واجد شرایط شدن

حتی اگر شما مکتب متوسطه و لیسه نخوانده باشید میتوانید
برای پوهنتون و کالج درخواست کنید .در این صورت آنچه مد
نظر گرفته میشود مهارت یا لیاقت فعلی شما است که بطور
مثال از دورۀ آموزشی ،طی زندگی مسلکی ،فعالیت های کلبی یا
بودن دوره های متمادی در خارج کسب کرده اید.
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