Resande romani

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

Ərizəni uşağın getdiyi məktəbə göndərin və ya göndərin.
Bu formanın arxa tərəfində daha çox məlumat.
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Doğma dil təlimatı
Uşağınızın ana dilində təhsil almaq hüququ ola bilər. Ana dil təhsili evdə İsveçdən fərqli bir dildə danışan
uşaqlara verilir.
Evdə İsveç dillərindən başqa bir dildə danışan uşaqlar 1-ci ildən məktəbdə ana dilində təhsil ala bilərlər. Bir
və ya hər iki baxıcının İsveç dilindən fərqli ana dili varsa, şagirdin ana dili təhsili təklif olunur. evdə şagirdin
gündəlik sosial dili və əgər şagird bu dil haqqında əsas biliklərə malikdirsə.

Milli azlıqların dillərində ana dilinin tədrisi
Yəhudilər, İsveçlilər, İsveçlilər, Şami və Roma İsveçdəki milli azlıqlardır. Milliazlıqların dilləri Yahudi, Fin,
Meänkieli, Sami (fərqli çeşidlər) və Romani çibidir (müxtəlif növlər).
Milli azlıqlardan birinə mənsub olan şagirdlər ana dilində təhsil hüququnu 1 ildən bəri uzatdılar, hətta bu dil
evdə şagirdin gündəlik sosial dili deyil. Tələbənin də dil haqqında əsas biliklərə ehtiyacı yoxdur.
Xaricdən gələn bir Rumıniya tələbəsinə xüsusi səbəblər olduqda iki dildə ana dili təhsili verilə bilər.

Direktor, uşağınızın ana dilində təhsil almaq hüququna sahib olub olmadığına qərar verir
Uşağınızın ana dilində təhsil almaq hüququna sahib olub olmadığına qərar verən məktəb direktorudur.
Şagirdin ana dilində əvvəlcədən bilik əldə etməsinə dəstək verilə bilər. Milli azlıqların hər zaman ana dilində
təhsil almaq hüququ var, ancaq ana dilində şagirdin fərdi səviyyəsini görmək üçün sorğu aparmaq lazım ola bilər.
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