Jiddish

Ansökan om modersmålsundervisning
årskurserna 1–9

Allmänna uppgifter
Barnets/elevens namn

Personnummer

Gatuadress (barnets folkbokföringsadress)

Postnummer

Postort

Skola

Klass

Vårdnadshavarens namn

Personnummer

Telefon

E-postadress

Barnets/Elevens modersmål

Talas detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen? (Gäller inte nationella minoritetsspråk)

Ja

Nej

Om barnets modersmål är teckenspråk: Används detta språk dagligen med barnet i hemmet/familjen?

Ja

Nej

Nationella minoritetsspråk
Romani chib

Samiska

Finska

Lovari/Kelderash

Lulesamiska

Jiddisch

Arli/Gurbeti

Nordsamiska

Meänkieli

Resanderomani

Sydsamiska

Kale
Annan varietet av nationellt minoritetsspråk:

Vårdnadshavarens underskrift
Datum (åååå-mm-dd)

Namnteckning

Datum (åååå-mm-dd)

Namnteckning

קיישאן צו די שולע ווּו די קינד גייט
ַ
ּפלא
ַ פארלייגן די ַא
ָ שיקן ָאדער
פארע
ָ רמאציע אויף די צוריק פון דעם
ַ אינֿפא
ָ
מער

1(2)

)2(2

Jiddish

שּפראך לימעד
ַ
געבוירן
שּפראך געבוירן איז געגעבן צו
ַ
מוטער-שּפראך בילדונג .קינדער
ַ
דיין קינד קען זיין בארעכטיגט מוטער
שּפראך ווי שוועדיש אין שטוב
ַ
וואס רעדן ַא ַאנדערש
קינדער ָ
סכאר-
באקומען ַ
שּפראך ווי שוועדיש אין שטוב יענע קינדער קענען ַ
ַ
וואס רעדן ַא אנדערע
ביי קינדער ָ
סכאר  -לימעד אין
טאלמיד וועט זיין געֿפינט ַ
שּפראך אין דער ערשטער ָיאר .דער ַ
ַ
לימעד אין דער מוטער
מאמע־לשון ווי שוועדיש,אויב די
האבן ַאן ַאנדער ַ
שּפראךאויב איינער ָאדער ביידע קעירערס ָ
ַ
מוטער -
שּפראך פון די תלמיד אין שטוב און אויב דער תלמיד
ַ
געזעלשאפטלעך
ַ
נסטאטוץ די טעגלעך
ַ
קא
שּפראך ַ
ַ
שּפראך
ַ
האט יקערדיק וויסן פון דער

שּפראך לערנען אין נאציאנאלע מינאריטעט שפראכן
ַ
געבוירן
(פארשידענע
ַ
מא זענען נאציאנאלע מינאריטעטן אין שוועדן .די נאציאנאלע מינאריטעט
רא ַ
אידן ,שוועדן ,שוועדן ,סאמיע און ָ
דארף
ווערייאטיז ,Meänkieliשפראכן זענען יידיש ,פיניש ,סאמיש דער ּתלמיד ַ
ַ
(פארשידענע
מאני טשיב ַ
רא ַ
ווערייאטיז) און ָ
ַ
שּפראך
ַ
האבן קיין גרונט-קענטעניש אין דער
אויך נישט ָ
מוטער-שּפראך בילדונג פון
ַ
האבן עקסטענדעד די רעכט צו
וואס געהערן צו איינער פון די נאציאנאלע מינדערהייטן ָ
תלמידים ָ
שּפראך פון די תלמידים אין דער היים
ַ
ערשטער ָיאר ,אפילו אויב די שפראך איז נישט די טעגלעך סאציאלע
שּפראכן אויב עס זענען סּפעציעל סיבות
ַ
שּפראך אין צוויי
ַ
וואס קומט ֿפון אויסלאנד קען זיין געגעבן מוטער
א רומעניש ּתלמיד ָ
מוטער-שּפראך .מען קען שטיצן צו שטיצן די
ַ
דער הויּפט פון שולע דיסיידז צי דיין קינד איז בארעכטיגט צו דערציונג פון
שּפראך..נאציאנאלע מינדערהייטן זענען שטענדיק בארעכטיגט צו מוטער-
ַ
סטודענטן ’פריערדיק וויסן אין די מוטער געבוירן
דורכגעקאכט צו זען די יחיד ּתלמיד מדרגה אין דער מוטער
ָ
דארֿפן צו זיין
נאך ַ
נאך ַא יבערבליק קען ָ
שּפראך בילדונגָ ,אבערָ ,
ַ
שּפראך
ַ
שּפראך צענטער
ַ
רמאציע איז אויך בארעכטיגט אויף דער וועבזייטל
אינֿפא ַ
ָ
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