Pashto
د تازه راغلیو کسانو
لپاره د سویډن
ښوونه او روزنه

ځوانانو لپاره

بالغانو تعلیم

دا د سوئد سکول سیسټم دۍ

د لویانو زده کړه
د  ۱۸ ،۱۶یا  ۲۰کالو د عمر څخه
(اختیاري)

لېسه
د  ۱۶نه تر  ۲۰کالو په عمر
(اختیاري)
ځانګړی ابتدائیه ښوونځی
او ځانګړې لېسه
د عقلي ودې اختالل
لرونکو ماشومانو او
ځوانانو لپاره
د  ۷نه تر  ۲۰کالو عمر
(ابتدائیه ښوونځی
اجباري دی)

ابتدائیه ښوونځی
د  ۷نه تر  ۱۵کالو په عمر
(اجباري)

ښوونځي ته د
چمتووالي ټولګی
د  ۶کالو په عمر
(اختیاري)

د ساعت تېرۍ کور
د  ۶نه تر  ۱۳کالو په عمر
(اختیاري)

وړکتون
د  ۱نه تر  ۶کالو په عمر
(اختیاري)

د یو ځوان په توګه
داسې ډیر تعلیمی پروګرامونه وجود لری
سوئد کې یو نوی راتلونکی په حیڅ تاسو سره د سوئد
سکول سیسټم کې ډیر شۍ اختیارات لرۍ .په سوئد
پرائمری سکول کې تر  ۱۵کالو پورې ماشوم حاضری الزمی
ده .تاسو د  ۱۵کالو له زیات په توګه خپل موجوده اهلیت
په بسته نور هم زیات انفرادی حل ضرورت لرۍ او چې
تاسو څه سبق حاصلول غواړۍ یا په مستقبل کې کوم
میدان کې تاسو کار کول غواړی۔
له پرائمری یا ثانوی سکول تکمیل لپاره داسې موقعی
شته چې ستاسو مضمونونه او کورسونه چې تاسو څخه
پاتې شوی دې ،پوره کړی .دا د روزګار لپاره یا پیشہ ورانہ
تربیت او ورسره په کالج او یونیورسټی کې اعلی تعلیم
موقع جوړوی۔

ضروریات مختلف دی او تاسو په سوئد بالغانو تعلیمی
سیسټم کې مختلف تربیتونه او کورسونهپه یو ځایی
کولې شۍ .په سکولونو کې او میونسپیلیتیز کې دواړو
تربیتونو او روزګار په اړه معلومات ورکولو لپاره تعلیمی
او پیشې په اړه رہنمائی ته رسائی شته .تعلیمی او پیشې
رهنمائی کونسلران تاسو ته انفرادی تعلیمی پالن جوړولو
کې هم مرسته کولې شی .په عمومی توګه لومړۍ کار
تاسو ته په ثانوی سکول کې یا مهاجرانو لپاره سوئد (ایس
ایف آئی) کې د سوئد ژبې معرفی کول دی .بیا به تاسو
ډیر انتخابونو اختیار لری .در اصل ،هر څه مفت دی

تر  ۲۰کلین پورې شاګردانو لپاره
معرفی پروګرام

په ثانوی سکول کې تعارفی پراګرام د  ۱۶تر  ۲۰کالو پورې
ماشومانو لپاره دی چې چا ته ثانوی سکول درجې کې
اعلی تعلیم وره کولو لپاره ضمیمہ پکاره وی .چې کوم
میونسپیلیټی کې تاسو مقیم یۍ هغه تاسو ته د معرفی
پروګرام پیشکش کولو زمه واره ده۔
د ژبې معرفی
په سوئد کې د یو نوی راتلونکی په توګه ،تاسو به په
عمومی توګه د ژبې معرفی څخه تعلیم شوروع کوۍ.
د سوئد ژبې سره ،باید دۍ چې په کې نور مضمونونه او
کورسونه چې د کوم تاسو ته په تعلیم کې ضرورت دی،
شامل وی .د ژبې معرفی په انفرادی توګه نقشه کیږې،
خو ډیر شاګردان چې ضرورتونه یی یو شان دی ،په یو
ځایی تعلیم حاصلوی۔

آیا تاسو نور
معلیمات
اغستل
غواړۍ؟

مقدماتی تعلیم
مقدماتی تعلیم هغه کسانو لپاره دې چې کوم په پرائمری
سکول کې یو یا دوه درجې کمې لری .تاسو به هغه
مضمونونو مطالعه کوۍ چې کوم کې تاسو تایید شوی
اهلیت ندۍ ښودلۍ او چې کوم تاسو ته د یو ملی ثانوی
سکول پروګرام کې داخلې لپاره پکار دی۔
انفرادی انتخابی پروګرام
آیا تاسو خبر یی چې تاسو کوم فنی پروګرام کې شاملیدل
غواړی خو تاسو یو یا دوه درجې کمې لرۍ؟ که داسې
دی نو په ثانوی سکول فنی پروګرام کې داخلې لپاره تاسو
پرائمری سکول مضمون مطالعه کولې شی۔
زمونږ تعارفی پروګرامونه
تاسو یو فنی پراګرام تعارفی پروګرام هم انتخاب کولې
شۍ .له دې مقصد دا دی چې تاسو ته روزګار میالو شی
یا په یو فنی روګرام کې تعلیم جاری کولو لپاره تربیت وشی

د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس ونیسۍ.
د رابطۍمعلومات تاسو ته د میونسپیلیتی ویب پاڼه باندې میالو شی۔

سوئدی برای مهاجران ،اس اف ای
مهاجرانو لپاره سوئد( ،ایس ایف آئی) به تاسو ته په سوئد
ژبې په اړه بنیادی معلومات درکوی .تاسو به له دې قابل
شۍ چې په روزانه ژوند کې سوئد ژبه زبانی او په لیک کې
استعمال کړۍ ،دواړه په سماج کې او په کار پر ځائی کې.
هغه هر کس چې کوم په خپله ژبه کې تعلیم حاصلول
یا لیک نشې کولۍ نو هغه به له دې موقع څخه استفاده
کوی۔

د مطالعې لیسټ دا دی
مطالعہ د شاګرد انفرادی قابلیت ،ضرورت او مقصد
باندې پالن ،نقشه او اختیار کیږی .تاسو به کم نه کم
هفته کښي  ۱۵ګهنټې ښوونه اخلۍ .ایس ایف آئی د
میونسپیلیټی بالغانو تعلیمی پروګرام کې کار سره ،یو
انټرنشپ سره ،یا بل تعلیمی پروګرام سره مشترکه
کیدلۍ شی۔

ایس ایف آئی له هر  ۱۵کلینه زیات نوی راتلونکی کس لپاره
دی .ایس ایف آئی په عمومی توګه میونسپیلیټی له طرفه
تر السه کیږی خو له یو څو بالغانو تعلیمی مرکزونو څخه
هم تر السه کیږی۔

د ایس ایف آئی درې تعلیمی الری دی .لومړۍ تعلیمی
الر هغه کسان په ګوته کوی چې کوم نه خو لیک کولې شی
او نه لوستولۍ شی او نه یی مختصر تربیت تر السه کړې
وی او دریمه الر هغه کسانو لپاره ده چې کوم د مطالعې
زیات عادی وی .تاسو به له دې کورس په پوره کولو باندې
اۍ تر ایف پورې درجه کیږۍ .اۍ د ټولو جیګ او ایف
ناکامه کیدلو درجه ده
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د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس ونیسۍ.
د رابطۍ معلومات تاسو ته د میونسپیلیتی ویب پاڼه باندې میالو شی۔

میونسپیلیټی د بالغانو تعلیم کمووکس
هغه چې کوم پرائمری سکول یا ثانوی سکول تعلیم
ضرورت لری خو په عمر کې ډیر زیات دی ،هغوی له دې
پر ځائي میونسپیلیټی بالغانو تعلیم (کمووکس) کې
شرکت کولې شی .په کمووکس کې کسان کې کوم د ۲۰
کالو زیات دی ،یو یا زیاتو کورسونو کې تعلیم هاصدلولۍ

شی او لکه ،په کالج کې یا یو فنی سکول کې تعلیم جاری
ساتلۍ شی یا کار شوروع کولۍ شی .ستاسو مطالبات
به تشخیص کیږی چې تاسو په درست درجې او د یو
انفرادی تعلیمی پالن مطابق تعلیم حاصل کړۍ۔

په کمووکس کې تاسو ته به دا موقع تر السه کیږی

•
•
•مطلوبه اهلیت تر السه کولو لپاره کورسونه پوره کړی
•فنی تربیت تر السه کړی

ایس ایف آئی او پرائمری سکول او ثانوی سکول کورس مطالعه کړی

د ثانوی سکول ګراجوایشن ډیپلومی برابری لپاره ثانوی سکول مطالعه کړی

د مطالعې لیسټ دا دی

تاسو پوره وخت یا نیم پخت مطالعه کولې شی .دا هم
ممکنه دا چې تاسو د مختلف درجو تعلیم او په مختلف
قسمونو سکول کې مشترکه کړی .ستاسو تعلیم پالن
کولو لپاره خپلی متعلقه تعلیم او پیشی میونسپیلیټی
کونسلر سره تماس ونیسۍ۔
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تاسو به له دې کورس په پوره کولو باندې اۍ تر ایف پورې
درجه کیږۍ .اۍ د ټولو جیګ او ایف ناکامه کیدلو درجه
ده .هغه کسان چې کوم د پرائمری درجې تعلیم تر السه
کوی چې کوم سوئد په هکله زیات معلومات نه لری،
هغوی به دا موقع تر السه کوی چې په خپله ژبه کې یو څو
کورسونه وکړی۔

د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس ونیسۍ.
د رابطۍ معلومات تاسو ته د میونسپیلیتی ویب پاڼه باندې میالو شی۔

بالغانو لپاره خصوصی تعلیم
چې کله هغه کسان چې دماغی معزوري لری یا د دانش
عجز لری ،له  ۲۰کالو واوړی نو هغوی خصوصی تعلیم
لپاره اهل دی .تعلیم به ستاسو مهارت او اهلیت مطابق
او ستاسو ځانګړي تعلیمی کړنالر مطابق ترتیب کیږی۔

د مطالعې لیسټ دا دی
ذده کوونکي ابتدايي یا ثانوی ښونځي درجې باندې هر یو
کورس مکمل کولو له وروستو یوه درجه تر السه کوی .اۍ
د ټولو جیګ او ایف ناکامه کیدلو درجه ده۔

بالغانو لپاره خصوصی تعلیم دا ممکن جوړوی چې

•
•مختلف کورسونو کې انتخاب وکړۍ
•له نورو کډوالو سره پر یو ځایی نور کورسونه او
سوئد مطالعه کړۍ
•فنی تعلیم تر السه کړۍ

پرائمری درجې یا ثانوی درجې ښونځي کې تعلیم
حاصل کړۍ
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د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس ونیسۍ.
د رابطۍ معلومات تاسو ته د میونسپیلیتی ویب پاڼه باندې میالو شی۔

بالغانو تعلیمی مراکز
د بالغانو تعلیمی مراکز ،هغه کسان چې تر  ۱۸کالو زیات
دې ،لپاره د ثانوی ښونځي او ښاروالي بالغانو تعلیم
(کمووکس) یو متبادل دی .په دې ښونځي کې ،په
پوهنتون ،پوهنځي یا فنی پوهنځي کې تعلیم حاصلولو
لپاره اهلیت پیدا کولو لپاره تاسو د ابتدايي ښونځي او
ثانوی ښونځي درجې برابر کورسونه اغستلۍ شۍ .هغه
کسان چې کوم ضرورت لری ،په سوئد ژبه کې اضافی
مرسته کیږی۔
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په یو څو بالغانو تعلیمی مراکز کې ،داسی هم کورسونه
شته چې کوم په خاصه توګه سوئد کې د نوی راتلونکو
لپاره راست شوی دی .د نوی راتلونکو لپاره ،او د سوئد
کډوالو لپاره یو بنیادی کورس دی .د بالغانو تعلیمی
مراکز یو څو فنی تربیتونه هم ورکوی۔

د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس ونیسۍ.
د رابطۍ معلومات تاسو ته د میونسپیلیتی ویب پاڼه باندې میالو شی۔

فنی پوهنځي
په فنی کالج کې تاسو فنی پیشې تعلیم تر السه کولې
شۍ .انتخاب لپاره سلګونو کورسونه وجود لری .هغه
تربیتی پروګرامونه چې کوم ثانوی کورس له پس وی ،یو
او درې کالو طول لری ،او د سکول نظریه د کار پر ځایی
سره عملی تربیت لری .په داسې سکولونو کې ،تاسو به
اضافی فنی سوئد مرسته تر السه کوی۔
په فنی کالج کې متقاضی لپاره د عمر هیڅ قید نشته

تاسو فنی کالج ته درخواست واستولې شی که
تاسو لرۍ:
د یو ثانوی سکول څخه یا یو میونسپل بالغانو
تعلیمی پروګرام (کمووکس) یو ثانوی سکول ډګری

•
•ثانوی سکول ډپلومې سره برابر د سوئد یا بهار
ملکی تعلیم
•د پروګرام مکمل کولو شرائط ،لکه د سوئد یا بهاد
ملکی تعلیمی یا عملی تجربه
•د پروګرام مکمل کولو لپاره د سوئد کافی معلومات

د مطالعې لیسټ دا دی
کله کله سکولونه د شاګردانو څخه توقعات جوړوی چې کوم رسمی ضروریات لری ،که هغوی دا
سوچ کوی چې شاګردان د ضرورتونه نه پوره کولو باوجود پروګرام مکمل کولۍ شی .هغه سکول
سره تماس ونیسۍ چې کوم کې تاسو دلچسپی لرۍ او د ضرورتونو پوښتنه وکړۍ
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د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره تماس
ونیسۍ چې کوم کې تاسو دلچسپی لرۍ۔

یونیورسټی او کالج
ثانوی سکول له پس تاسو په یو یونیورسټی یا کالج کې په
یو پروګرام یا انفرادی کورس کې تعلیم حاصلولی شۍ.
د دې تعین کولو لپاره چې یو کورس یا تربیتی پروګرام تر
السه کړۍ ،د یو ثانوی سکول ډیپلومیټ پکار وی۔
بنیادی او خاص اهلیتی ضرورتونه وی .لکه یو څو
پروګرامونو کې بنیادی اهلیت ضرورت وی ،خو ډیر داسې
پروګرامونه هم شته چې کوم خصوصی اهلیت غواړی .په
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کالج درجه باندې د یو مخصوص اهلیت ضرورت کمی پوره
کولو لپاره بنیادی کورس د یو کال تعلیمی پروګرام دی
مهارت تر السه کولو لپاره نورې الری
هغه کسان چې کوم ثانوی سکول کې ندی داخل شوی
هغوی هم یونیورسټی او کالج ته درخواست ورکولۍ شی.
ستاسو اصلی مهارت چې کوم تاسو تر السه کړۍ وی لکه
کورس ،کار ،انجمن ،یا بهار ملک کې اوږد توقف ،به هم
تشخیص کیږی۔

د تعلیم او پیشی رهنمائی کونسلر سره د بالغانو تعلیم لپاره
تماس ونیسۍ۔
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