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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

Başvuruyu çocuğun devam etmekte olduğu okula posta ile gönderin veya elden teslim edin.
Daha fazla bilgi bu formun arka sayfasında mevcuttur.
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Anadil eğitimi
Çocuğunuzun, anadil eğitimi almaya hakkı olabilir. Anadil eğitimi, evde İsveççe dışında bir dil konuşan
çocuklara verilir.
Evde İsveççe dışında bir dil konuşan çocuklar, 1.sınıftan itibaren okulda anadili eğitimi alabilir. Öğrencinin
ebeveynlerinden birinin veya her ikisinin, İsveççeden farklı bir anadili varsa, eğer bu dil öğrencinin evdeki
günlük dilini oluşturuyor ve öğrenci bu dilde temel bilgiye sahipse, kendisine anadil eğitimi sunulur.
Milli azınlık dillerinde anadil eğitimi
Museviler, İsveç Finleri, Tornedallılar, Samiler ve Romanlar İsveç’te milli azınlıklardan sayılır. Milli azınlık
dilleri ise Yidiş, Fince, Fince bir lehçe olan Meänkeli, Samice (değişik varyasyonları) ve romani chib denen
(değişik varyasyonları) Roman dilidir.
Bu milli azınlıklardan birine ait öğrenciler, evde konuşma dilleri bu dil olmasa bile, 1.sınıftan itibaren
genişletilmiş bir anadilde eğitim hakkına sahiptir. Öğrencinin bu dilde temel bir bilgiye sahip olması da gerekmez.
Özel koşullar mevcutsa, başka bir ülkeden gelen roman bir öğrenciye iki ayrı anadil eğitimi verilir.
Çocuğunuzun anadil eğitimine hakkı olup olmadığına Okul müdürü karar verir
Çocuğunuzun anadil eğitimine hakkı olup olmadığına okul müdürü karar verir. Kendisine yardımcı olmak için
öğrencinin anadilinde sahip olduğu bilgilerin bir dökümü yapılabilir. Milli azınlıkların anadil eğitimine her zaman hakkı vardır. Ancak yine de öğrencinin anadilinde düzeyinin tespiti için bir döküm gerekebilir.
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(Turkiska)

Språkcentrum’un [Dil merkezi] ağ sayfasında da konuya ilişkin bilgi mevcuttur:
www.goteborg.se/sprakcentrum

