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 تدریس زبان مادر

زبان مادری خویش را بیاموزند و توانند  ی، دانش آموزان مو مکتب معلولیندر مکتب  اول  صنف یا کالس  شروعاز 
 تدریس شوند.

 یبھ عنوان زبان مادر یسوئدزبان  از ریغ از سرپرستان زبان یکیشود، الزم است حداقل  یکھ اعمال م ینیطبق قوان
 ی. بران روزانھ دانش آموز در خانھ باشدزبان زبا نیآن زبان را داشتھ باشد و ا ھیدانش اول، دانش آموز داشتھ باشد

 ..شود یزبان روزانھ اعمال نم طی، شراھستندکھ فرزند خوانده  یدانش آموزان

 میشود.با معلم مناسب ترتیب و تدریس  یدر صورت وجود حداقل پنج دانش آموز متقاض مادریزبان  سیتدر

از زبان  دیوجود ندارد کھ دانش آموز با یالزام چی، ھتعلق دارند یمل یھا تیاز اقل یکیکھ بھ  یدانش آموزان یبرا
، یشیدیی، یفنالند یمل تیاقل یباشد. زبان ھا نش آموزروزانھ دا یزبان ارتباط دیزبان با نیا نکھیا ایداشتھ باشد  یآگاھ

 .است یو سام بیچ یرومان ،یلیمونک

 یبرا زین یباشد و معلم مناسب یآموزش زبان مادر یوجود داشتھ باشد کھ متقاض یدانش آموزیک است  یکاف نجایدر ا
 وجود داشتھ باشد. سیتدر

  دانش دھد فرصت آموز دانش بھ کھ است این آموزش از ھدف«: بخوانید توانید می آموزش ملی آژانس سایت وب در
 بسیاری اھمیت از کودکان تفکر رشد و شخصیت ھویت، زبان، رشد برای مادری زبان. دھدرا توسعھ  خود زبان

 سایر و زبانھا سایر سوئدی، زبان یادگیری برای را خوبی شرایط پیشرفتھ کامالً  مادری زبان یک. است برخوردار
 .کند می فراھم دروس

 آموز دانش کھ ھایی توانایی و دانش. شود می انجام دروس سایر در کھ است روشی ھمان بھ بندی درجھ و ارزیابی
 . "شود می ارزیابی درسی برنامھ یا تدریسی برنامھ در دانش نیاز با رابطھ در دھد می نشان

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-
modersmalsundervisning  

 یا مدرسھ  دبستانی پیش کالس در آموزان دانش
 برای مادری زبان آموزش درخواست درمورد اول سال متقاضیان برای ای نامھ سال ھر ماه جنوری اواسط در

 تکمیلرا  فرم د،نکن شرکت مادری زبان آموزش در آموز دانش بخواھند سرپرستان اگر. شود می ارسال سرپرستان
 بھ سال ھمان ماه جنوری 31 تاریخ تا حداکثر و  "Ansökan om undervisning i modersmål" نموده

 .نماید ارسال آموز دانش مدرسھ
 

 .خیر یا است شده تأیید برنامھ این آیا کھ شود می داده اطالع سرپرستان بھ ،یا خزان پاییز دوره ابتدای در
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 8-1 ھای کالس آموزان دانش
 تکمیل نموده را فرم کند، اشتراک پاییزفصل  در مادری زبان آموزش در آموز دانش بخواھد سرپرست اگر

"Ansökan om undervisning i modersmål" دانش مدرسھ بھ سال ھمان ماه اپریل 31 تاریخ تا حداکثر و 
 نماید. ارسال آموز

 
 .خیر یا است شده تأیید برنامھ این آیا کھ شود می داده اطالع سرپرستان بھ پاییز، دوره ابتدای در
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