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یمكناالم اللغة تعلیم  في االولى المرحلة من بدا االم اللغة تعلیم تلقي للطالب 
 .االساسیة الخاصة والمدارس االساسیة المدارس

وفقا للقواعد المطبقة یشترط ان یكون لدى احد االوصیاء على االقل لغة اخرى غیر السویدیة كلغتھ االم, وان یكون لدى 
 في المنزل. بالنسبة للطلبة الذین تم تبنیھم لطالباللغة ھي لغة التواصل الیومیة لالطالب معرفة اساسیة بتلك اللغة وان 

االتصال الیومیة.علیھم متطلبات لغة  , التنطبقاطفاال  

خمسة طالب تقدموا بطلباتھم ولھم الحق في تعلم اللغة, واذا كان  تعلیم اللغة االم اذا كان ھناك ماالیقل عن سیتم ترتیب
  ھناك مدرس مناسب ایضا.

ان تكون بالنسبة للطالب الذین ینتمون الى احدى االقلیات القومیة, الیشترط ان یكون لدى الطالب بعض المعرفة باللغة او 
 اللغة ھي لغة االتصال الیومیة للطالب. لغات االقلیات القومیة ھي الفلندیة, الیدیشیة, منكیلي , روماني شیب والسامي.

للغة االم, وان ھناك مدرسا مناسبا لكي یتم ھنا یكفي ان یكون ھناك طالب واحد قد تقدم بطلب للحصول على تعلیم ا
.الترتیب للتدریس  

االلكتروني للوكالة الوطنیة للتعلیم, یمكنك قراءة مایلي:" ان الغرض من التدریس ھو منح الطالب الفرصة على الموقع 
شخصیتھم وتطورھم في میة كبیرة في تنمیة لغة االطفال, ھویتھم, لتطویر المعرفة في وحول لغتھ. اللغة االم لھا اھ

ى والمواد الدراسیة االخرى.رغة السویدیة واللغات االختعلم اللاللغة االم المتطورة ظروفا جیدة لتوفر التفكیر.   

ات التي یظھرھا الطالب فیما یتعلق ییم المعارف والقدر. یتم تقیتم تقییم الدرجات بنفس الطریقة كما في المواد االخرى
و منھج المادة."بات المعرفة في المنھج الدراسي ابمتطل  

 

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

 التالمیذ في الصف التمھیدي

الطلبة المحتمل ان یكونوا في الصف االول  مورم یتم ارسال رسالة الى اولیاء افي منتصف شھر ینایر من كل عا
حول التقدیم بطلب للحصول على تعلیم اللغة االم. اذا رغب اولیاء االمور في مشاركة التلمیذ في تعلم اللغة االم سیتم 

   استمارة"Ansökan om undervisning i modersmålملئ 

من شھر ینایر من العام نفسھ. 31وتقدیمھا الى مدرسة التلمیذ في موعد اقصاه   

اء االمور على اعالم بالرد حول الموافقة بالطلب او ال.یل اولصبدایة الفصل الخریفي سیح في  

 

  8ـ1التالمیذ في الصفوف 

في الفصل الخریفي یتم ملئ استمارة  اذا رغب االوصیاء في مشاركة التلمیذ في تعلم اللغة االم  

 Ansökan om" وتقدیمھا الى مدرسة التلمیذ في موعد اقصاه 30 من شھر ابریل من العام نفسھ.    
undervisning i modersmål " 

فقة على الطلب او ال.في بدایة الفصل الخریفي سیتم اعالم االوصیاء فیما اذا تمت الموا  
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