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طلب دراسة وتعليم لغة األم.
التالميد
لغة األم /
األسم العائلة/
أسم التالميد/
الرقم الشخصي/
المدرسة /
الصف/
أولياء األمور لديهم الحضانة المشتركة مطلوب التوقيع من كالهما
األسم/

األسم./

العنوان

العنوان.
عنوان البريدي.

عنوان البريدي

رقم الهاتف.

رقم الهاتف

المدينة.

تاريخ

توقيع ولي األمر

المدينة

تاريخ

توقيع ولي األمر

إذا كان أحد أو كل من أولياء التالميذ لديهم لغة غير لغة السويدية

اللغة األم هي اللغة اليومية للوصول إلى التلميد ،و يتلقي الطالب التدريس في هذه اللغة كموضوع (تدريس
اللغة األم ) ،إذا
 .1الطالب لديه معرفة أساسية باللغة و
 .2يود الطالب الحصول على هذا التعليم.
تلتزم البلدية بتنظيم تدريس اللغة األم
بلغة واحدة فقط إذا كان ذللك
هناك معلمين مناسبين وإذا كان خمسة طالب على األقل يرغبون في دراسة باللغة.
أما التالميد الذين ينتمون إلى إحدى األقليات القومية ،الحق في تعليم اللغة األم .لغات األقليات القومية هي
الفنلندية الييدية ،مينكيلي ،روماني شيب وسامي .يتم ترتيب تدريس اللغة األم خارج الساعة  /أو كخيار
التلميذ ،بتدأ من الصف األول ( المرسوم الخاص بالمدرسة األساسية  2فصول )9،13_11
عندما تكون بلدية فاغرستا هي منطقة إدارية فنلندية ،سوف نقدم تعليم اللغة األم بالفلندية من مرحلة ما قبل
المدرسة.
من أجل الحصول على التعليم من بداية العام الدراسي يجب ترك الطلب عندمعلم الصف/أو معلمة
الصف في موعد أقصاه ٢٠١٩/ ٣١/٥
معلومات حول معالجة البيانات الشخصية

تقوم بلدية فاغيرستا بمعالجة بياناتك الشخصية حتي تتمكن من إدارة طلبك للغة األم في المدرسة
اإللزامية.نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية على أساس تنظيم حماية البيانات.
يتم جمع البيانات الشخسية من مصلحة الضرائب السويدية فينما يتعلق بالتطبيق .البيانات الشخصية التي
نتعامل معها هي األسم األول وأسم العائلة والعنوان وعنوان البريداإللكتروني ورقم الهاتف واسم الطفل
األول و اللقب ورقم الضمان االجتماعي و المدرسة و الصف و اللغة األم في الحاالت التي تقوم فيها بتقديم
طلب بصفتك ولي أمر .لن يتم نقل البيانات الشخصية إلى دولة ثالثة.البينانات محمية عن طريق المصادقة
و التشفير.
يتم حفظ البينانات الشخصية الخاصة بك وفقا لتشريع قانون المحفوظات المعمول به .تنطبق اللوائح
السويدية المتعلقة بالمستندات العامة بحيت يمكن االحتفاظ بمعلوماتك في جميع األوقات و فقآ للوائح حرية
الصحافة و قانون العامة و السرية و قانون المحفوظات .إدا كنت تعتقد أننا قمنا بمعالجة بياناتك الشخصية
بشكل غير صحيح ،فيمكنك طلب تصحيح من البلدية.
سلطات البينات الشخصية:
المجلس البلدي ،و اللجنة االجتماعية ،و مجلس التعليم و االستجمام ،و المجلس اإلشرافي.
مسؤول حماية البياناتDSO@fagersta.se:

