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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

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

فرزند شام ممکن است که از حق آموزش زبان مادری برخوردار باشد .زبان مادری به کسانی آموزش
داده میشود که به زبانی جز زبان
سوئدی در خانه حرف میزنند.
کودکی که در خانه به زبانی جز سوئدی حرف میزند میتواند در آموزشگاه از کالس اول از آموزش
زبان مادری برخوردار شود .به دانش آموزانی
که یکی از رسپرستان آنها زبان مادری غیر از زبان سوئدی دارند باید آموزش زبان مادری ارایه شود
برشطی که آن زبان در ارتباطات روزانه
دانش آموز در خانه استفاده بشود و دانش آموز از اطالعات پایه ای در آن زبان برخوردار باشد.

آموزش زبان مادری به زبان اقلیت های ملی

یهودیان ،سوئدی های فنالندی تبار ،اهالی تورنه دال ،سامی ها و مردم روما از اقلیت های ملی
سوئد محسوب میشوند .زبان اقلیت های ملی
عبارتند از ییدیش ،فنالندیِ ،مه اِنکیه لی ،زبان سامی (انواع گوناگون) و زبان رومانی (انواع
گوناگون).
دانش آموزانی که به یکی از این اقلیت های ملی تعلق دارند دارای حقوق بیشرتی در زمینه
آموزش زبان مادری خود از کالس اول هستند حتی اگر
زبان مادری شان زبان ارتباطات روزانه در خانه نباشد .دانش آموز همچنین نیازی ندارد که از
اطالعات پایه ای در آن زبان برخوردار باشد.
به یک دانش آموز رومانی زبان که از خارج به سوئد می¬آید در صورت وجود دالیل خاص می
توان به دو زبان آموزش زبان مادری داد.

مدیر تصمیم میگیرد که فرزند شام حق آموزش زبان مادری را دارد

)(Persiska
RA9602 Göteborgs Stad Intraservice 200306-002-609

این مدیر آموزشگاه شامست که تصمیم می گیرد که فرزند شام حق آموزش زبان مادری را دارد .برای
کمک به تصمیم گیری می توان کند و کاوی
در زمینه اطالعات مقدماتی دانش آ موز در مورد زبان مادری اش صورت داد .اقلیت های ملی همواره
از حق آموزش به زبان مادری برخوردارند اما
با این وجود ممکن است نیاز به این کند و کاو باشد تا بتوان از سطح اطالع دانش آموز در زبان مادری
اش یک ارزیابی بدست آورد.

اطالعات بیشرت در وبسایت ( )Språkcentrumنیز در اختیار شامست www.goteborg.se/sprakcentrum

