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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

ِ
.أرس ْل الطلب أو سلِّمه إىل مدرسة طفلك
.تجد املزيد من املعلومات خلف هذه االستامرة

)2(2

تعليم اللغة األم

قد يكون من حق طفلك دراسة اللغة األم .وتعليم اللغة األم يتوفر لألطفال الذين يتحدثون يف البيت لغة
أخرى غري اللغة السويدية.
ميكن لألطفال الذين يتحدثون لغة أخرى غري اللغة السويدية أن يحصلوا عىل تعليم بلغتهم األم يف املدرسة
اعتبارا ً من الصف األول .يجب أن يتوفر تعليم اللغة األم للتلميذ يف حال كان ألحد أولياء أمره أو كليهام لغة
أم غري اللغة السويدية ،وإن كانت تلك اللغة هي لغة التواصل اليومية يف البيت ،وإن كانت لدى التلميذ
معارف أساسية بتلك اللغة.

تعليم اللغة األم يف لغات األقليات القومية

األقليات القومية يف السويد هم :اليهود وسكان تورنِدال وفنلنديو السويد والالبيون والغجر .لغات األقليات
القومية هي :اليديشية والفنلندية وامليانكيلية والالبية (مبختلف اللهجات) ولغة شيب الغجرية (مبختلف
اللهجات).
بحق أكرب يف تعليم اللغة األم اعتبارا ً من الصف
التالميذ الذين ينتمون إىل إحدى األقليات القومية يتمت ّعون ّ
األول ،حتى وإن مل تكن تلك اللغة هي لغة التواصل يف البيت .كام أنه ليس بالرضورة أن يعرف التلميذ أي
معارف أساسية بتلك اللغة.
فالتلميذ الغجري القادم من خارج السويد ميكن أن يحصل عىل تعليم اللغة األم بلغتني إن توفّرت أسباب
خاصة لذلك.

مدير املدرسة هو الذي يقرر إن كان من حق طفلك دراسة اللغة األم

إن مدير املدرسة هو الذي يقرر ما إن كان من حق طفلك دراسة اللغة األم .وملساندة مدير املدرسة ميكن إجراء استقصاء
ملعارف التلميذ باللغة األم .ومن حق األقل ّيات القومية دامئاً أن يتعلموا اللغة األم ،ولكن قد يلزم مع ذلك إجراء استقصاء ملعرفة
املستوى الفردي للتلميذ بلغته األم.

تتوفر املعلومات أيضاً يف موقع مركز اللغات:

www.goteborg.se/sprakcentrum
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