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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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زبان مادری به عنوان زبان خارجی انتخابی
در سالهای بعدی دوره ابتدایی فرزند شام حق دارد که زبان مادری اش بعنوان بخشی از زبان خارجی 

انتخابی برای او تدریس شود. 

آموزشگاه شام به آگاهی تان خواهد رساند که میان چه زبان های خارجی می توانید انتخاب کنید.   

اگر فرزند شام رشایط الزم را برای اینکه زبان مادری به او آموزش داده شود داشته باشد، می تواند زبان 
مادری اش را انتخاب کند و 

آن را بعنوان زبان خارجی انتخابی بخواند. 

زبان اقلیت های ملی بعنوان زبان مادری در چارچوب انتحاب زبان خارجی
زبان اقلیت های ملی همواره بایستی بعنوان زبان خارجی انتخابی عرضه شود. اگر دانش آموزی و 

رسپرست او میخواهند که از انتخاب 

زبان خارجی برای آموزش یکی از زبان های مدرن استفاده کنند، آموزش زبان مادری برای زبان اقلیت 
های ملی می تواند در ساعات

 خارج از ساعت درس صورت بگیرد.  

زبان اقلیت های ملی عبارتند از ییدیش، فنالندی، ِمه اِنکیه لی، زبان سامی )انواع گوناگون( و زبان 
رومانی )انواع گوناگون(.

مدیر تصمیم میگیرد که فرزند شام حق آموزش زبان مادری در چارچوب 

انتخاب زبان خارجی را دارد
این مدیر آموزشگاه شامست که تصمیم می گیرد فرزند شام حق آموزش زبان مادری در چارچوب 

انتخاب زبان خارجی را دارد. 
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