اداره آموزش پرورش /اداره تعليم و تربيه
درخواست براى زبان مادرى دانش آموز/شاگرد.
نام نام خانواگى /تخلص
شماره شخص/
نام مدرسه/مكتب
/كالس/صنف
سرپرست در صورت توافق مشترك امضاء شود هر دو سرپرست مورد نياز است/
يعنى امضاء پدر و مادر.
نام/اسم:

نام /اسم:

ادرس:

آدرس:

كدى پستى:

كدى پوستى:

ايميل تلفن:

ايميل تلفن:

محل:
امضاء سرپرست:

تاريخ:

محل:

تاريخ:

امضاء سرپرست:

اگر يك يا هر دو از سرپرست دانش آموزان غير از زبان،
سويدى زبان ديگرى داشته باشند.
دانش آموز حق يادگيرى زبان مادرى خود را دارد.
آموزش در اين زبان به عنوان يك موضوع /مضمون درس است كه،
( تدريس زبان مادري )
 -١اگر دانش اموز داراي دانش پايه اى
 -٢و دانش اموز مايل به دريافت چنين اموزش است.
شهردارى مواظف است به تدريس زبان مادرى را سازماندهى كند.

فقط اگر معلمنان مناسب و جود داشته باشند.
و حدقل پنج دانش اموز مايل  /عالقمند به آموزش در زبان باشند.
دانش آموزان كه متعلق به يكي از اقليت  /بخش هاى ملى است حق آموزش،
زبان مادرى را افزايش داده است.
زبان هاى ملى عبارتند از فنلندى ،ييديش ،مانهكى ،رومى و سامى.
تدريس زبان مادرى در خارج از ساعات درس دانش آموز است.
انتخاب و شروع از كالس /صنف اول ( دستورلعمل عمومى
مدرسه /مكتب  2فصل  9-13,11و
هنگامى كه  / /Fagerstaفاگرشتا شهرداري يك منطقه داراى فنالند است.
ما دعوت مى كنيم به آموزش زبان مادرى از كالس /صنف اول /پيش دبستانى آرائه مى دهيم.
براى در يافت آموزش از آغاز سال تحصيلى فرم در خواست بايد به معلم مدرسه/دركالس/صنف داده شود يا
به مأمريت مدرسه/مكتب داده يا ارسال شود.
آخرين مهلت براى در خواست ٣١/٥/٢٠١٩
شهردارى  Fagerstaاطالعات مربوط به شخصى شما رسيدگى مى شود.
تابتواند در خواست شما را براى آموزش زبان مادرى در مكتب اجبارىاداره كند.
ما اطالعات شخصى شما را بر اساس مقررات
حفاظت از در خواست شما رسيدگى كند.
اطالعات شخصى از اداره ماليات سويدى در رابطه،
با در خواست جمع اورى شده است.
اطالعات شخصيى ما كى داريم نام ،تخلص /خانوادگى ،آدرس،
ادرس ايميل ،شماره تلفن و نام فرزند شما تخلص،
نام سرپرست و علم و دانش سرپرست ،نام مدرسه/مكتب،
كالس/صنف و زبان مادرى يعنى درى ،فارسى.
در مورد اين است كه شما به عنوان سرپرست انجام مى دهيد.
حمايت از داده هاى شخصى شما به كشور هاى ثالث منتقل نخواهد شد.
با احزار هويت و راز محافظت مى شوند.
اطالعات شخصى شما با توخه به قوانين مربوط قابل ذخيره است.
مقررات سويدى در مورد اسناد كلى طورى است كه،
اطالعات شما مى تواند بر اساس قوانين آزادي و قانون عموعى
محرمانه حفظ شود.
اگر فكر مى كنيد كه اطالعات شخصى شما
را نادرست رسيدگى مى كنيم.
ميى توانيد از شهردارى در خواست اصالح كنيد.
اطالعات شخصى مسؤلين :هيت شهردارى ،كميته اجتماعى ،آموزش/تعليم و تربيه
سايت اطالعات
Dso@fagersta.se

