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 مہاجرین کے لیے سویڈش  پڑھنے جا رہا ہے -SFIآپ کی جانب، جو  

کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے اور اپنے کام کی  SFI ایک بنیادی کورس ہے۔ Sfiسویڈش زبان میں 

سویڈش بطور دوسری  -Svaادی نییہ بھی مقصد ہے کہ آپ ب پر نظم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہجگ

آپ ایک مطالعتی  کہ مطالعات کے دوران ممکن ہوگا SFI زبان میں مزید پڑھنے کے قابل ہو جائیں۔

یہ مشیر آپ کو ٹریننگ کورس کا انتخاب کرنے میں  اور پیشہ ورانہ مشیر سے مالقات کریں گے۔

 مدد کرے گا جو آپ کے مستقبل میں آپ کی رہمنائی کرے گا۔

Sfi  اسکولi Tumba 

سے مالقات کرنے کی  معلممیں اپنا رجسٹریشن کرا لیں گے، تو آپ کو زبان کے SFIجب آپ 

اپوائنٹمنٹ ملے گی۔وہ آپ کے پس منظر کے بارے میں آپ سے سواالت پوچھے گا اور آسان زبان 

دے گا۔اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کس کورس اور کس مرحلے کا انتخاب  کی ٹیسٹ

 یے۔کرنا چاہ
Sfi i Sverige  اور چار کوس اے، بی سی اور ڈی ہیں۔ 3اور  2، 1کے اندر تین مراحل 

شروع  3اور کورس سی کے ساتھ مرحلہ  2، کورس بی کے ساتھ مرحلہ 1کورس اے ساتھ مرحلہ 

نیا کورس  ہوتا ہے۔ ہر کورس کے بعد آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور سرٹیفیکیٹ حاصل کرتے ہیں۔

ہم دن  شروع کرنے کے لیے، آپ کے پاس سابقہ اور کم تر کورس کی سرٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے۔

 کورسز اور پوسٹل کورس کی پیش کش کر سکتے ہیں۔  SFIمیں، شام میں، سنیچر کے دوران 

Sfi کورس کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔آپ سویڈش زبان،  تعارفیرس بی اور سی، پانچ ہفتے کے کو

کے مختلف کورسز کے بارے میں تعارف حاصل کریں گے، جس کا انعقاد اسکول  SFIاسکول اور 

 ٹیچر آپ کے ساتھ ملکر ، آپ کے لیے ایک انفرادی تعلیمی منصوبہ بنائے گا۔ کراتا ہے۔
SFI کے ساتھ اپنے شہ ورانہ کورسز پیمیں، آپ  کورس سیsfi مطالعات کو مربوط کر سکتے ہیں۔ 

اگر آپ ان کورسز کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو براہ کرم اپنے ٹیچر یا 

 منزل پر ہے۔ 3اسکول کے استقبالیہ سے رابطہ کریں۔استقبالیہ 

 

 

 

کورسز میں حصہ لیتے ہیں۔ہم ایک دوسرے  Sfiمختلف مذہبی، ثقافتی اور جنسی پس منظر کے لوگ 

 کا احترام کرتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں۔



 

 ایک نئی زبان سیکھنا
SFI- Tumba  میں آپ بڑے اور چھوٹے گروہوں میں، بعض اوقات آزادانہ طور پر ، کبھی کبھی دوسروں کے ساتھ

 ملک، اسکول کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر پڑھنے جا رہے ہیں۔

SFI- Tumba  میں، ہم ہمیشہ کالس روم میں سویڈش بولتے ہیں۔براہ کرم سویڈش بولنے کی کوشش کریں، جتنا ممکن

 ہو سکے

SFI- Tumba  ،میں، اساتذہ سویڈش زبان سکھانے کے لیے مختلف ٹولز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اخبارات

 سوشل میڈیا، زبان کے پروگرامز، بالگز، آئی پیڈ اور کمپیوٹرز۔

SFI- Tumba  میں، ہمGoogle شروع کرنے  یہ ایک نیا ڈیجیٹل اسٹڈی پلیٹ فارم ہے۔ کالس روم استعمال کرتے ہیں۔

 آپ کو اپنا پاس ورڈ وغیرہ موصول ہوگا۔ سے پہلے

 آپ اپنے مطالعات کے لئے ذمہ دار ہیں

یہ ضروری ہے کہ آپ پابند رہیں اور مطالعات کے دوران فعال رہیں۔یہ اسی طرح ضروری ہے کہ آپ گھر کے کام 

 کو پورا کریں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے دہرائیں۔ 

اگر آپ بیمار یا غیر حاضر ہیں تو، یہ چھوٹے ہوئے لیکچرز کو پکڑنا آپ کا فریضہ ہے۔اگر آپ غیر حاضر ہونے جا 

ہیں، تو اپنے ٹیچر کو مطلع کریں۔اگر آپ لیکچرز میں موجود نہیں رہ سکتے ہیں، تو آپ انفرادی مطالعتی رہے 

 منصوبے پر اتفاق کر سکتے ہیں۔

 آپ اپنی رفتار پر پڑھتے ہیں

ہم ہر پانچ ہفتے کے بعد نئے طالب علموں کو لیتے ہیں۔لہذا، طالب علم مختلف وقت پر شروع اور ختم کرتے ہیں۔جب 

اپنے ہدف تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کورس کو ختم کرتے ہیں۔مختلف لوگوں کو اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے  آپ

مختلف اوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔آپ کے ہدف کا وقت اس کورس پر منحصر ہے، جسے آپ نے منتخب کیا ہے۔ 

تو آپ کو اضافی معاونت دی جا اگر آپ کا ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ آپ اچھے وقت میں ہدف پورا نہیں کریں گے، 

 سکتی ہے۔

کورس کے اختتام پر، آپ کو ایک قومی امتحان، این پی میں بیٹھنا پڑے گا اور آپ کا ٹیچر  یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ 

 ٹیسٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔کورس کی تکمیل کے بعد آپ کو فائنل سرٹیفکیٹ ملے گی۔

 ئی زبان سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ن

 آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اسکول میں نہیں لے جا سکتے ہیں۔ •
دن سے زائد غیر  21اگر آپ اسکول میں نہیں جاتے ہیں، تو آپ کو غیر حاضر نشان لگا دیا جائے گا۔آپ  •

 حاضر نہیں ہوسکتے۔اگر آپ بیمار ہو یا چھٹیوں کی ضرورت ہو، تو اسکول سے رابطہ کریں۔
• SFI میں دھوکہ دینا پوری طرح ممنوع ہے 
 آپ طاقتور خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے •
 نوشی کرسکتے ہیں۔ آپ اسکول سے باہر صرف مختص مقامات پر سگریٹ •
کے باہر بڑی پارکنگ میں جمع  SFIفائر االرم کی صورت میں، قریب ترین ایمرجنسی سے باہر نکلیں اور  •

 ہوں۔اپنے تمام سامان پیچھے چھوڑ دیں۔

sfi   شروع کرنے کے لیےVuxenutbildningen i Botkyrka kommun  میں خوش

 !آمدید


