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Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Perwerdehiyê û amadekariyê
Ansökan om modersmål
Serîlêdanê ji bo zimanê zikmakî

şagird
zimanê zikmakî
nav

paşnav

Personnummer/hejmarakesin

dibistan

Sef

Vårdnadshavare/ welîyên
Vid gemensam vårdnad krävs underskrift av båda vårdnadshavare
Di dema ku binçavkirina hevbeş, îmzeya herdu weliye xwenndvan
Namn/ nav
Namn/nav
Adress/ adres

Adress/adres

Postadress/ rûniştinê

Postadress/rûniştinê

E-post/ navnîşana maîlê

E-post/ navnîşana maîlê

Telefon/

Telefon/ telefonê

telefonê

Ort/ bajar
Datum/wext
Underskrift vårdnadshavare/ îmzeya
weliye zarokan

Ort bajar
Datum/wext
Underskrift vårdnadshavare/ îmzeya
weliye zarokan

Heke yek an jî herdu weliye xwenndvan zimanê wan ên zikmakî ne Zimanê swêdî ye, zimanek rojane ye
ku ji bo xwendevan divê xwendevan bibînin di vî zimanî de wek mijara hînkirinê (hînkirina zimanê
zikmakî)
1- xwendekaran zanîna bingehîn ya ziman û
2-xwendekaran dixwazin ku hînbûna wergirtin.
Beledî mecbûre ku di perwerdeya zimanê zikmakî de bi organî zasyonek organî bike, tenê heger
wir mamosteyên baş in û heger pênc xwendekar dixwazin ku di zimanê xwe de hîn bikin
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Xwendekaran, ku bi yek ji hûrgelên neteweyî re, rast e ku perwerdehiya zimanê zikmakî zêde bû.
Zimanên hûrgelî yên fînî, Yiddish, Meänkieli, Roman Chib û Samî ne. Perwerdehiya zikmakî di derheqê
û / an jî xwendekaran de pêk tê
Hilbijêre, ji 1ê grade. ( Desteya Dibistana Bingeha Bingeha 2. 9-11, 13§) Dema ku Şaredariya Fagersta
feneyek îdarî ya fînî ye, em ê fêrbûna zimanê zimanî ya fînî ji pêşdibistanê pêşîn.

Ji bo ku ji destpêka hînkirinê akademiya akademîk tê wergirtin, serîlêdanê divê
mamosteyê / mamosteyê an jî dibistana dibistana ku ji 31ê gulana (Mijdar) ji 20ê gulana
2018 ve bête dayîn.

Agahdarî li ser pêvajoya daneyên şexsî
Şaredarê Fagersta pêvajoyên te yên şexsî dike ku ji bo ku hûn dikarin ji bo dibistana dayikên zikmakî bi
zimanê xweyî pêwîstî birêve bikin biryara danûstendina kesane li ser bingeha rêbazê parastina daneyên.
Daneyên şexsî ji Agahiyê re ji bo serîlêdana Daîreya Bacê ya Swêdê tête. Daneyên şexsî yên ku em
tedawî dikin, navnîşa paşîn, navnîşana paşîn, navnîşa e-nameyê, navnîşa e-nameyê û navê navîn ya
zaroka we, paşnav, hejmara ewlehiya civakî, dibistan, çîn û zimanê zikmakî di rewşên ku hûn wekî
cerdevaniyê dikin. Daneyên danûstandinê dê ji welatên sêyemîn veguherin. Daneyên ewlehiyê û şîfreyê
têne parastin.
Daneyên xwe yên şexsî li gor qanûnên hiqûqê yên arşîvê hatî tomarkirin. Qanûnên Swêdê li ser belgeyên
gelemperî bisekinin ku agahdariya we dikare hemî demê li gor Rêbaziya Azadî ya Çapemeniyê, Qanûna
Giştî û Gazîbûn û Endamê Arşîv. Heke hûn bawer bikin ku em daneyên xwe yên şaş bi şexsî pêvajoy
kirin, hûn dikarin ji bo şaredarî ji şaredariyê bixwazin.

Rayedarên daneyên kesane:

Desteya Şaredariyê, Komîteya Sosyal, Rêveberiya Perwerde û Recreation û Rêveberiya Supervisory.
Karmendê Parastina Agahdariyê: DSO@fagersta.se

