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ስዊድንኛ-ለመጤ “ኤስ.ኤፍ.ኢ” (sfi) የተሰኘውን የቋንቋ
ትምህርት ለምትከታተሉ
Till dig som ska studera sfi, svenska för invandrare
ስዊድንኛ-ለመጤ (Sfi) መሰረታዊ የስዊድንኛ ቋንቋ ትምህርት ነው።
የስዊድንኛ-ለመጤ ዓላማ፥ በማህበረ ሰቡ ውስጥ ስትኖሩና በስራ ዓለም ውስጥ
ስትንቀሳቀሱ፥ መግባባት የሚያስችላችሁ የቋንቋ ችሎታ እንዲኖራችሁ ማድረግ
ነው። ከዚህም በተጨማሪ፡ ስዊድንኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋ ”Sva grund”
የሚባለውን የሰዊድንኛ ቋንቋ ትምህርት፥ በመሰረታዊ ደረጃ እንድትማሩ
ለማስቻል ነው። ትምህርቱን በምትከታተሉበት ወቅት ስለ ቀጣይ ትምህርትና
የሙያ አቅጣጫ (studie- och yrkesvägledare) የሚያማክራችሁ ሰው
የማግኘት ዕድል ይኖራችኋል። ወደፊት ልትሰማሩበት ወደ ምትፈልጉበት የሙያ
ዘርፍ እንድትደርሱ፥ የትኛውን ትምህርት መከታተል እንዳለባችሁ
የሚያመላክታችሁ፥ ይህ የትምህርትና የሙያ አቅጣጫ አማካሪ ነው።
ስዊድንኛ-ለመጤ ትምህርት ቤት በቱምባ - Sfi-skolan i Tumba
ስዊድንኛ-ለመጤን ለመማር ስትመዘገቡ፥ አንድ የቋንቋ ባለሙያ የምታገኙብት የቀጠሮ
አጋጣሚ አለ። ”የቋንቋ ባለሙያው”፡ ስለ ቀድሞው ተመክሯችሁ አንዳንድ ጥያቄዎች
ያቀርብላችኋል፥ እንዲሁም ቀላል የቋንቋ ፈተና ይሰጣችኋል። ከዚህ በኋላ የቋንቋ ባለ ሙያው
የትኛውን የትምህርት ዘርፍና የኮርስ ዓይነት ብትወስዱ እንደሚሻል ይነግራችኋል።
ስዊድንኛ-ለመጤ-በስዊድን (Sfi i Sverige)፥ ሶስት ፍኖተ-ትምህርትአሉት። እነሱም ፍኖተትምህርት 1, 2 እና 3፥ እንዲሁም አራቱ ኮርሶች፡ ኮርስ A, B, C እና D ናቸው።
ፍኖተ-ትምህርት 1፥ በኮርስ A ይጀምራል፥ ፍኖተ-ትምህርት2፥ በኮርስ B ይጀምራል፥
እንዲሁም ፍኖተ-ትምህርት3፥ በኮርስ C ይጀምራል። ከያንዳንዱ ኮርስ በኋላ ፈተና ይሰጣል፥
በፈተናው ነጥብ መሰረትም፡ የውጤት ሰነድ ይወጣል። አንድ አዲስ ኮርስ ለመጀመር፥
የፊተኛውን ኮርስ የውጤት ሰነድ ማሳየት ያስፈልጋል። ስዊድንኛ-ለመጤ ትምህርት (ኮርስ)
በቀን፥ በማታ፡ በዕለተ-ቅዳሜና፡ በርቀት (distans) እንሰጣለን።
የስዊድንኛ-ለመጤ ኮርስ B እና C የሚጀምረው፥ ለአምስት ሳምንታት የመለማመጃ ኮርስ
በመስጠት ነው። በዚህ ዝግጅት ውስጥ፡ ከስዊድንኛ ቋንቋ ጋር ትላመዳላችሁ። በተጨማሪም
ከትምህርት ቤቱና፡ ትምህርት ቤቱ ከሚያዘጋጃቸው የተለያዩ ስዊድንኛ-ለመጤ ኮርሶች ጋር
ልምምድ ታደርጋላችሁ። ከመምህራችሁ ጋር በመሆንም፥ ስለ ቀጣዩ ትምህርታችሁ ዕቅድ
ታወጣላችሁ። እያንዳንዳችሁ በግል ትምህርታችሁ እንዴት መቀጠል እንዳለበት፥ የየራሳችሁን
ዕቅድ (individuell studieplan) ታወጣላችሁ።

ኮርስ C ላይ (kurs C) ስትደርሱ ስዊድንኛ-ለመጤንና የሙያ ኮርሱን አንድ ላይ አዋህዳችሁ
የመማር ዕድል ይኖራችኋል። ቱምባ የሚገኘው ትምህርት ቤት፥ ምን ዓይነት የሙያ ኮርስ

Amarinja

እንደሚሰጥ የማወቅ ፍላጎት ካላችሁ፥ መምህራችሁን ወይም የትምህርት ቤቱን መስተንግዶ
ክፍል ማነጋገር ትችላላችሁ። መስተንግዶ ክፍሉ የሚገኘው 3ተኛ ፎቅ ላይ ነው።

ስዊድንኛ-ለመጤን “ኤስ.ኤፍ.ኢ” (sfi)፥ ለመማር የተለያየ ሃይማኖት፥ ባህልና ጾታዊ ዝንባሌ ያላቸው ሴቶችና ወንዶች
ይመጣሉ። እኛ ለሁሉም አክብሮት አለን፥ አንዳች ልዩነት ሳናደርግ ሁሉንም በእኩል ዐይን እናያለን።

አዲስ ቋንቋ ስለ መማር
ቱምባ ውስጥ ስዊድንኛ-ለመጤ ”ኤስ.ኤፍ.ኢን.” በትልቅ ወይም በትንሽ ቡድን ውስጥ ሆናችሁ
ልትማሩ ትችላላችሁ። አንዳንድ ግዜ ብቻህን ነጻ ሆነህ የምትሰራበት ግዜምአለ፥ አንዳንዴ
ደግሞ ከሌሎች ጋር በአንድ ላይ በመሆን ልትሰራ ትችላለህ። ስራው፡ ትምህርት ቤት ውስጥ
ወይም ከትምህርት ቤት ውጭ ሊሆን ይችላል።
በስዊድንኛ-ለመጤ ”ኤስ.ኤፍ.ኢ.” ክፍለ ግዜ ሁሌ፥ የምንነጋገረው በስዊድንኛ ቋንቋ ነው።
እናንተም በተመቻችሁ ግዜ ሁሉ አዘውትራችሁ ስዊድንኛ ለመናገር ሞክሩ።
ስዊድንኛ-ለመጤ የሚያስተምሩ መምህራን የተለያዩ የማስተማሪያ መሳሪያዎችና ዘዴዎች
ይጠቀማሉ። ለስዊድንኛ-ለመጤ ትምህርት የተዘጋጁ የማስተማሪያ መጻህፍትን
ከመጠቀማቸው በተጨማሪ፥ ጋዜጦችን፡ የማሕበራዊ መገናኛዎችን፥ የቋንቋ ፕሮግራሞችን፥
ጦማሮችን፥ አይፓዶችንና ኮምፒዩተሮችን ይጠቀማሉ።
ስዊድንኛ-ለመጤ ”የጉግልን መማሪያ” ክፍል (Google Classroom) የሚገለገልበት ግዜ
አለ። ይህ ክፍል ጥሩ የዲጂታል መማሪያ መድረክ ነው። ኮርሳችሁን ስትጀምሩ ወደ ”ጉግል”
መማሪያ ክፍል መግባት የሚያስችሏችሁ የመግቢያ መረጃዎችይሰጣችኋል።

ትምህርቱን የመከታተል ኃላፊነት የራሳችሁ ነው

ትምህርት የሚሰጥበትን ሰዓት አክብራችሁ በጊዜው መምጣትና ክፍል ውስጥ የሚሰጠውን
ትምህርት በትጋት መከታተል ትኩረት የምትሰጡት ጉዳይ መሆን አለበት። ከዚህ በተጨማሪ፡
የቤት ስራዎችን መስራትና፡ የተማራችሁትን ደጋግማችሁ ማጥናትአስፈላጊ ነው።
በጤና መታወክ ወይም ዕረፍት ምክንያት፥ በትምህርት ገበታ ላይ አንድ ቀን መገኘት ባትችሉ፥
በመካያው ለሚያልፋችሁ ትምህርት ተጠያቂ ራሳችሁ ናችሁ። በትምህርት ገበታ ላይ መገኘት
የማትችሉበት ሁኔታ ሲጋጥማችሁ፥ ሁል ግዜ ለአስተማሪዎቻችሁ ማሳወቅ ይኖርባችኋል።
ስዊድንኛ-ለመጤ ክፍለ ግዜ ላይ የመገኘት ችግር ካለባችሁ፥ ከአስተማሪያችሁ ጋር ስለ
ሁኔታው በመወያየት፥ ለችግሩ መፍትኄ የሚሆን አንድ ሌላ አማራጭ ልታገኙ ትችላላችሁ።

የምትማሩት በራሳችሁ እርምጃ ነው
በየ አምስት ሳምንቱ አዳዲስ ተማሪዎችን የምንቀበልበት አሰራር አለን። ስለዚህ ተማሪዎቻችን
እንደየ አመጣጣቸው የሚጀምሩበትና የሚጨርሱበት ቀን ይለያያል። ኮርሳችሁን ጨርሳቹሃል
የምትባሉት ግባችሁን መምታታችሁ ሲረጋገጥ ነው። አንድ ተማሪ ኮርሱን የሚያጠናቅቅበት
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የግዜ ርዝመት፥ አንድየ ግለሰቡ ሊለያይ ይችላል። ትምህርት ቤቱ ራሱ ያስቀመጠው
የመጨረሻ ቀን አለ፣ይሁን እንጂ ይህ ግዜ እንደየ ተመደባችሁበት የትምህርት መስመር
የተልያየ ርዝመት አለው። መምህራችሁ፡ ኮርሱን በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ ማጠናቀቅ
የማትችሉ ሲመስለው፥አንድ መላ ወደ መፈለጉ ይገባል።
ኮርሱ ሲጠናቀቅ አንድ ብሔራዊ ፈተና (Nationellt prov, NP) ይሰጣችኋል። ለዚህ ፈተና
መብቃታችሁን አይቶ ፈተናውን እንድትውስዱ ውሳኔ የሚሰጠው መምህራችሁ ነው። ኮርሱን
አጠናቃችሁ ስትጨርሱ፥ በወሰዳችሁት ትምህርት ምን ያህል ነጥብ እንዳመጣችሁ የሚገልጽ
የውጤት ሰነድ ይወጣል።

አንድ አዲስ ቋንቋ መማር ረጅም ጊዜ የሚወስድ መሆኑን መገንዝብ ጠቃሚ ነው
የሚከተለውን አስታውሱ፡







ልጆቻችሁን ወደ ትምህርት ቤት ይዛችሁ መምጣት የለባችሁም።
በስዊድንኛ-ለመጤ ክፍለ ግዜ፡ በትምህርት ገበታ ላይ በማይገኙበት ወቅት ቀሪ
ተብላችሁ ትመዘገባላችሁ። ከ21 ቀናት በላይ ከትምህርት ገበታ ላይ ቀሪ መሆን
አይቻልም። በምትታመሙበት ግዜ ወይም የስራ እረፍት በምትወስዱበት ወቀት ሁሌም
ወደ ትምህርት ቤቱ በመደወልና ሁኔታውን ማሳወቅ ይኖርባችኋል።
በስዊድንኛ-ለመጤ ውስጥ ማጭበርበር ፈጽሞ የተከለከለ ነው።
በአለርጂ ምክንያት፡ ሽቶ የማይስማማቸው ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ፥ ትምህርት ቤት
ውስጥ ከመጠን በላይ ሽቶ ከመጠቀም መቆጠብ ይኖርባችኋል።
ሲጋራ ማጨስ የምትችሉት ልዩ ምልክት በተደረገባቸው፥ ከትምህርት ቤቱ ውጭ ባሉ
ክልሎች ውስጥ ብቻ ነው።
የእሳት አደጋው ማስጠንቀቂያ ሶጮህ፥ በፍጥነት በአቅራቢያችሁ ወደ ሚገኝውየ አደጋ
ግዜ መውጫ በር ማምራትና ስዊድንኛ-ለመጤ የሚሰጥበት ህንጻ ደጃፍ ካለው ትልቁ
የመኪና ማቆሚያ ዘንድ መሄድ ነው።

ስዊድንኛ-ለመጤን ”ኤስ.ኤፍ.ኢ” ለመማር፥ ”የቡትሺርካ” ኮሚዩን የአዋቂዎች
ማሰልጠኛ ተቋም ድረስ ይምጡ፥ በደስታ እንቀበሎታለን!

