
 ما هي المدرسة الشعبیة الثانویة؟
 المدرسة الشعبیة العلیا موجهة للبالغین وهي مفتوحة للجمیع. جزء مهم هو أنك تشارك وتؤثر على التعلیم. المحادثات والمناقشات

 مهمة ویتعلم المشاركون في الدورة من بعضهم البعض. تعتمد المدرسة الشعبیة العلیا على معرفتك وخبرتك واحتیاجاتك وأحالمك.
 یوجد حالًیا 155 مدرسة ثانویة شعبیة في جمیع أنحاء السوید. العدید من المدارس الثانویة الشعبیة لها سمات خاصة ، غالًبا ما تستند

 إلى روابطها بالمنظمات التي تحركها األفكار والحركات الشعبیة

  نحن مدرسة ثانویة شعبیة  جدید ة  بالكامل:
Grimslövفي 1 فبرایر 2021 كفرع  مشترك بین  المدرسة الثانویة الشعبیة  Växjö افتتحت المدرسة الثانویة الشعبیة 

Ädelfors  والمدرسة الثانویة الشعبیة 

 این تقع المدرسة؟
.Växjöفي Ljungadalsgatan 2D  في Växjö  تقع المدرسة الثانویة الشعبیة 

 ما هي الدورات التي یمكننا  كوافدین جدد مهاجرین والجئین دراستها في المدرسة الثانویة الشعبیة Växjö ؟

 • دورة عامة على مستوى المدرسة االبتدائیة - تركز على الصحة ونمط الحیاة المستدام ، 1-3 سنوات
 هنا یمكنك أن تقرأ في  الدراسة التأهیلیة األساسیة االبتدائیة. الهدف هو الحصول على درجات النجاح في اللغة السویدیة كلغة ثانیة،

 والدراسات االجتماعیة ، واللغة اإلنجلیزیة والریاضیات للعام  الدراسي 9. ثم یمنحك هذا فرًصا جیدة لاللتحاق في
  الدراسة على مستوى المدرسة الثانویة في جمیع أنحاء البالد.

 • اللغة السویدیة لألجانب  ا لمهاجرین (SFI) في المدارس الثانویة الشعبیة ، 1-3 سنوات
 دورة خاصة في اللغة السویدیة مع التركیز على الصحة وأسلوب الحیاة المستدام.

 • اللغة السویدیة من الیوم األول ، اللغة السویدیة لطالبي اللجوء
 دورة لغة باللغة السویدیة لك كطالب لجوء وتعیش في سكن تابع لمصلحة الهجرة أو في سكنك الخاص في البلدیة. إذا كنت قد

 حصلت على تصریح إقامة ، وتنتظر الحصول على مكان في البلدیة ، فیمكنك أیًضا تقدیم طلب للدورة.

 • دورة التأسیس للوافدین الجدد 6 أشهر (مع إمكانیة التمدید 6 أشهر).
 تتوجه الدراسة لك كوافد جدید  وتشمل دراسات في اللغة السویدیة باإلضافة إلى  اإلعداد للعمل  وجهود التوجیه. تم تكییف الدورة

 خصیًصا لك ذو خلفیة تعلیمیة قصیرة ویتم تكییف الدراسات بشكل فردي مع ظروفك واحتیاجاتك.

 • دورة المدرسة الشعبیة التحفیزیة للدراسة لمدة 3 أشهر (مع إمكانیة تمدیدها 3 أشهر)
 لدیك الفرصة لتجربة مواضیع مختلفة ، وتحسین تقنیات الدراسة الخاصة بك ووضع خطة للمستقبل. في المدرسة الثانویة الشعبیة ،

 المجموعة مهمة وهناك وقت للمحادثة وتبادل الخبرات. تستمر الدورة لمدة ثالثة أشهر وتنتهي بحصولك على شهادة. یعتقد العدید
 ممن درسوا الدورة أن التعلیم یمكن أن یكون وسیلة للعمل.

 ما هي المعرفة المسبقة بالسویدیة المطلوبة؟
 كیف یمكنني دعم نفسي  مادیا  أثناء دراستي؟

 كیف أتقدم بطلب للحصول على دورة یبدو أنها تناسبني؟

 ربما لدیك العدید من األسئلة واالستفسار. اتصل بنا وسنخبرك المزید عن الدورات وكیفیة التقدیم والدعم المالي للدراسة وغیرها من
 القضایا المماثلة. أنت مرحب بك أیًضا في زیارة دراسیة للمدرسة.
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