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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

Skicka eller lämna ansökan till den skola där barnet går.  
Mer information på baksidan av denna blankett.

Ansökan om modersmålsundervisning  
som språkval

linbra0110
Anteckning
Fanns inte översatt
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www.goteborg.se/sprakcentrumهەیە )Språkcentrum( زانیاری لە ماڵپەڕی سەنتەری زمانیشدا

زمانی دایک وەک بژاردەی زمان
لە پۆلەکانی دواییرتی خوێندنگای بنەڕەتیدا منداڵەکەت مافی ئەوەی دەبێ کە خوێندنی زمانی دایک 

وەک بەشێک لە بژاردەی زمان بۆ خۆی هەڵبژێرێت. خوێندنگاکەت زانیاریت پێدەدا دەربارەی ئەو زمانانە 
کامانەن کە لە نێوانیاندا دەتوانیت یەکێکیان هەڵبژێریت.

ئەگەر منداڵەکەت ئەو مەرجانەی تێدابێت کە بۆ خوێندنی زمانی دایک دانراوە، ئەوا خوێندکارەکە 
دەتوانێت زمانی دایکیی وەک بژاردەی زمان بخوێنێت.

زمانی کەمایەسیە نەتەوەییەکانی ناو سوید وەک زمانی دایک لە نێو 

چوارچێوەی بژاردەی زماندا
زمانی کەمایەسیە نەتەوەییەکانی ناو سوید هەمیشە وەک بژاردەی زمان پێشکەش دەکرێت. خوێندنی 
زمانی دایک لە بواری یەکێک لە زمانەکانی کەمایەسیە نەتەوەییەکانی ناو سوید دەشتوانرێت بخرێتە 

دەرەوەی ئەو کاتانەی کە بە پێی کاژێر نەخشە بەندی بۆ کراوە، ئەگەر خوێندکار و دایکوباوک 
خوازیاربن بژاردەی زمان بۆ گووتنەوەی یەکێک لە زمانە مۆدێرنەکان بەکاربهێرنێت. 

ئەو نەتەوانەی لە سویددا کەمایەسین بریتین لە زمانەکانی جیدیشی، فینلەندی، میانکیلی، سامی 
)جۆری جیاواز( وە ڕۆمانی چیب )جۆری

جیاواز(. 

بەڕێوەبەر بڕیار دەدات ئەگەر منداڵەکەت مافی خوێندنی زمانی 

دایکی هەبێت لە نێو چوارچێوەی بژاردەی زماندا
ئەوە بەڕێوەبەری خوێندگاکەتە بڕیار دەدات ئەگەر منداڵەکەت مافی خوێندنی زمانی دایکی هەبێت 

لە نێو چوارچێوەی بژاردەی زماندا . 


