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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  
årskurserna 1–9

linbra0110
Anteckning
Fanns inte översatt
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خوێندنی زمانی دایک
ڕەنگە منداڵەکەت مافی خوێندنی زمانی دایکی هەبێت. خوێندنی زمانی دایک دەدرێت بەو مندااڵنەی کە لە ماڵەوە بە 

زمانێکی تری جیا لە سویدی قسە دەکەن.  

ئەو مندااڵنەی کە لە ماڵەوە بە زمانێکی تری جیا لە سویدی قسە دەکەن، دەتوانن زمانی دایکیی خۆشیان لە پۆلی 1ەوە 
لە خوێندنگا بخوێنن. دەشێت خوێندکارەکە خوێندنی زمانی دایکی پێشکەش کرێت ئەگەر یەکێک لە سەرپەرشتیارەکانی 

یان هەردووکیان زمانێکی دایکیی تریان هەبێت کە جیابێت لە زمانی سویدی، ئەگەر  ئەو زمانە، زمانی هاموشۆی ڕۆژانەی 
خوێندکارەکە بێت لەماڵەوە و ئەگەر خوێندکارەکە زانیاری  بنەڕەتیی لەو زمانەدا هەبێت. 

خوێندنی زمانی دایک بۆ زمانە کەمایەسیە نەتەوەییەکانی ناو سوید
جووەکان، فینلەندیە سویدیەکان، تۆرنیداڵەکان، سامیەکان و ڕۆمانی زمانی ئەو نەتەوانەن کە لە سویددا 

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

ئەو خوێندکارانەی کە سەر بە یەکێک لە کەمایەسیە نەتەوەییەکانی ناو سویدن مافێکی فراوانرتی خوێندنی زمانی 
دایکیان هەیە  لە پۆلی 1ەوە تەنانەت ئەگەر زمانەکە زمانی هاموشۆی ڕۆژانەی نەبێت لە ماڵەوە. خوێندکارەکە 

پێویستیش ناکات زانیاری بنەڕەتی لە زمانەکەدا هەبێت. 

ئەو خوێندکارە ڕۆمەی لە دەرەوەی سویدەوە دێن دەتوانرێت خوێندنی زمانی دایکی بە دووزمان پێبدرێت ئەگەر 
هۆکارێکی تایبەت لە ئارادابێت. 

بەڕێوەبەر بڕیار دەدات ئەگەر منداڵەکەت مافی خوێندنی زمانی دایکی هەبێت
ئەوە بەڕێوەبەری خوێندگاکەتە بڕیار دەدات ئەگەر منداڵەکەت مافی خوێندنی زمانی دایکی هەبێت.  بۆ پشتگیریکردن لە 

بڕیارەکەی ڕەنگە نەخشەیەکی هەڵسەنگانسدنی زانیاریەکانی سەبارەت بە زمانی دایکی بۆ دانرێت. کەمایەسیە نەتەوەییەکانی 
ناو سوید هەمیشە مافی خوێندنی زمانی دایکیان هەیه بەاڵم ڕەنگە هێشتا پێویستکات نەخشیەکی هەڵسەنگاندن ئەنجام درێت 

بۆ دیاریکردنی ئاستی کەسەکە لە زمانی دایکدا.

www.goteborg.se/sprakcentrumهەیە )Språkcentrum( زانیاری لە ماڵپەڕی سەنتەری زمانیشدا


