
 پرسش و پاسخ

 ؟بکند شرکت (SFI) مهاجرین برای سوئدی کالس در ,ناکا کممون در میتواند کسی چه

 را خود کامل شناسایی شماره باشد،  شده اقامت ثبت ناکا در باید میکند نام ثبت ناکا کممون در  SFI کالس در را خودش که کسی

 .باشد سال ۱۶ او سن حداقل میبایستی و باشد کرده دریافت عدد ۱۰ با

 (Arbets och företagscenter)تجارت و کار مرکز به باید میکنند SFI خواندن به شروع ناکا در که افرادی تمام

 .دهند انجام را خود درخواست  (Reception)ورودی درمحل و کنند مراجعه ناکا  شهرداری ساختمان در

 برای همچنین و  کنیدمی دریافت اطالعات SFI  مختلف های مدرسه مورد در میکنید، پر را SFI  فرم یک شما آنجا در

 . کنیدمی دریافت کمک  www.nacka.se سایت در اینترنت طریق از SFI در نام ثبت

 شما و نیست کار مرکز در ما با تماس به نیازی کنید نام ثبت را خود SFI باالتر های درکورس  خواهیدمی شما اگر

 . دهید انجام  www.nacka.se سایت در را خود درخواست میتوانید

 

 شرکت ناکا در(SFI)  مهاجرین برای سوئدی کالس در میتوانم من آیاباشم  داشته اقامت دیگر کممون یک در اگر

 بکنم؟

  به و کنید چاپ را درخواست باید بخوانید، درس ناکا در خواهیدمی و هستید نام ثبت دیگری کممون در شما اگر

 .باشدمی در عهده را شما شده   درخواست کالسهای کردن قبول مسئولیت شما کممون .کنید ارسال خود کممون

 .دارد وجود شما کممون به مربوط نظر اظهار خاص محل یک شما درخواست فرم در

 

  کنم؟ ثبت را خودم نام ثبت آخر روز از بعد SFI  کالس در توانم می من آیا

 .ندارد  نام ثبت برای آخر روز ناکا در ساالن بزرگ آموزش

 

  کنم؟ عوض را خود SFI  مدرسه توانممی من آیا

 آنها از و بگیرید تماس میخوانید درس آن در که خود مدرسه با باید ابتدا هستید، SFI مدرسه تعویض به مایل شما اگر

 .کنند ثبت ما کامپیوتری سیستم در را شما  دوره   شدن قطع که بخواهید

 .کنید جستجو را دیگری مدرسه یک www.nacka.se سایت در میتوانید شما  بعد
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 کالس؟ های بندی زمان وSFI  مدارس

 در های محل در دیگر بعضی و دارند قرار ناکا در آنها از بعضی .باشدمی SFI  مدرسه چند دارای ناکا کممون

 .دارند قرار استکهلم

 کالسهای همچنین مدارس از بعضی . میکنند برگزار کالس عصر درزمان هم و روز زمان در هم مدارس اکثر

 .میدهند ارائه هم دور راه از آموزش

 

  دارد؟ وجود هم کاردانش تحصیالت دارای افراد برای  SFI  زبان آموزش آیا

 این در بیشتر اطالعات . بخوانید خود شغل رراستای با راSFI  آموزش میتوانید هستید کاردانش مدرک دارای که شما

 تمامی بین همکاری یک .Sfx .کنید پیدا Sfx  کاردانش، مدرک دارای افراد برای سوئدی زبان دربخش میتوانید را مورد

 .باشدمی استکهلم های کممون

 . کنید پیدا میتوانید  yrke.se-www.sfx  درسایت را  Sfx هایدوره تمام مورد در اطالعات

 

  میکنم؟ دریافت را خود  SFI آموزش درخواست جواب زمانی چه

 از شما پذیرش جواب. کنید کسب را خود درخواست مورد در اطالعات میتوانید خود شخصی حساب به ورود با

 .میشود ارسال کردید آموزش تقاضای آن در که ای مدرسه

 

 دارد؟ ای هزینه بزرگساالن آموزش در SFI  خواندن آیا

 آموزش در که درسی کتابهای هزینه   .است رایگان ناکا در بزرگساالن آموزش مدارس تمامی در ها آموزش تمام

 .میپردازید خودتان را کپی هزینه   و میشود استفاده

  میکند؟ ارزیابی را من خارجی نمرات کسی چه

 سایت در را مورد این در بیشتر اطالعات .کندمی ارزیابی را دبیرستان خارجی نمرات  (VHS)آموزش عال خدماتآژانس 

www.vhs.se کنید دریافت میتوانید. 

    سایت در را مورد این در بیشتر اطالعات .کندمی ارزیابی را خارجی عالی اموزشهای (HSV)عالی آموزش بخش

 www.hsv.seکنید دریافت میتوانید. 

 

  ویژه؟ کمک به نیاز

 این آموزش درخواست با همزمان میتوانید هستید خود آموزش پیشبرد برای ویژه کمک به نیاز و هستید معلولیت دارای که شمای

 .دهید اطالع مربوطه مدرسه به را این همچنین و کنید قید را موضوع
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