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 .آمدید خوش و تحصیل تان به اس اف ای  ویخولوفتیت بزرگساالن آموزش به

 اس اف ای چیست؟

 به کاری زندگی و روزمره زندگی در بتوانید تا گرفت خواهید یاد رایدنی سو، اس اف ای، مهاجران برای ییدنسو به آموزش در

 .گرفت خواهید اطالعات یدنسو جامعه مورد در همچنین. کنید برقرار ارتباط کتبی و شفاهی صورت

 مصارف

تحصیالت در اس اف ای رایگان می باشد اما شما خود باید مصارف همچو مثال کتاب و سایر وسایل درسی را بپردازید. شما نمی 

 کمک تحصلی از طریق سی اس ان بخاطر درس های اس اف ای دریافت نمایید.توانید 

 زمان تحصیل چقدر است؟

 شما می توانید اس اف ای را روزانه، شبانه یا از راه دور بخوایند:

 .دارید را جمعه - دوشنبه، هفته سی دردر ساعت 15 حداقل ،درس می خوانید روز طول در اگر• 

 .دارید را جمعه - دوشنبه ، هفته درسی در ساعت 6 حداقل ،خوانیدشبانه درس می  اگر •

 با تلفن یا ایمیل ، کم وب طریق از شما  و کنید می دریافت برنامه طریق از را خود اطالعات ، بخوانید درس دور راه از اگر •

 .هستید ارتباط در خود م صنفانه و معلم

 

 مسیر درس و کورس ها

 

به  دیگر موارد جمله از ،درسی شامل می شوید مسیر کداماینکه شما  . می باشد 3 و 2 ، 1 ، درسی مسیر سه دارایاس اف ای 

 چهار تا دو شامل درسی مسیر هر. بستگی دارد شما اهداف و سن بنویسید، و بخوانید توانید می که هایی زبان تعداد درسی، سابقه

 .است دوره

 .است D و A ، B ، C های دوره شامل 1 درسی مسیر  •

 .است D و B ، C های دوره شامل 2 درسی مسیر  •

 .است D و C های دوره شامل 3 درسی مسیر  •

 چی مدت اس اف ای خوانده می شود

درس  سرعت با و دوره کدام در که دارد این به بستگی. گیرد می در بر را مختلف زمانهای مختلف دانشجویان برای اس اف ای 

می  ماه 10 درسی را در دوره همان کسانی دیگر  که حالی در کند می شرکت ماهه سه دوره یک در بعضی ها می خوانید.

  خوانند.
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 نظر صرف. عدم کامیابی را نشان می دهد F و است درجه باالترین A که کنید می کسب را F تا A هنمر رسانید می پایان به را دوره یک وقتی

 اتمام از پس که است شماکتب م این. است ارزشمند اندازه یکسان به شما نمره ،م خوانید را 3 مسیر درسی یا 1 درسی مسیر شما اینکه از

 .دهد می نمره شما به دوره

 اس اف ای را با سایر درس ها یا  کار ترکیب نمایید

 ای حرفه آموزش یا ریاضیات مانند دیگری تحصیالت یا باشید داشته کارآموزی دوره کنید، کار همزمان و بخوانید اس اف ای  یدتوان می شما

از راه  یا اس اف ای را روزانه، شبانه توانید می کنید، ترکیب درس ها سایر یا کار با رااس اف ای  بتوانید تر راحت اینکه برای. را بخوانید

 .بخوانید اس اف ای در ما مختلف تخصصهای مورد در بیشتری معلومات توانید می بعدی شما بخشهای در. بخوانید دور

 اس اف ای همراه با تحصیالت حرفه ای

یک  در رااس اف ای  و ای حرفه تحصیالت شما موارد، بیشتر در. بخوانید نیز ای حرفه آموزش یک توانید می خوانید، میاس اف ای  وقتی

 یاد درس های اس اف ای  در و ای حرفه آموزش در رایدنی سو شما و کرد خواهند همکاری معلمان که معناست بدان این. خوانید می مکتب

همزمان با درس اس اف  ای حرفه آموزش یک در تحصیل به مند عالقه شما اگر. کرد خواهید کار کلمات حرفه ای با جمله از گرفت، خواهید

 .بگیرید تماسویخولوفتت  بزرگساالنو آموزشی  ای حرفه راهنمایی و تحصیل با توانید می ،ای می باشید

 اس اف ای، آموزش سریع

. باشید داشته خوبی درسی عادت و کنید تمام رااس اف ای  کمتری زمان مدت در خواهید می که است مناسب هایشما برای اس اف ای سریع

 از بسیاری شما کورس طول در. کنید می ترکیبیدن سو اجتماعی و اجتماعی زندگی به مربوط درس های با را اس اف ای در تحصیالت شما

 های محل از توانید می همچنین. آموخت خواهید را عمومی دسترسی حق همچنین و کار محیط ،قرارداد ها و قوانین مورد در جدید، مفاهیم

 .کنید بازدید یکار مختلف

 .کنید می تحصیل هفته سی  دردر ساعت 21 حداقلمکتب  در شما

اشتراک  تدریس در ها زمان این در شما که است مهم حال، این با. کنید ترکیب مطالعات سایر یا کار با را اس اف ای سریع توانید می شما

 .دارد وجود چوکات کارهای خانگی نیز در خودآموزی ،صنف در آموزش بر عالوهنمایید. 

 اس اف ای از راه دور

 کنید می ریزی برنامه والدین مرخصی برای هستید، والدین مرخصی در کنید، می کار نامنظم ساعات در که شما از عده آن برای

درس می  دور راه از وقتی. باشد مناسب است ممکناس اف ای  در دور راه از آموزش کنید، می تحصیللینیوست  دانشگاه در یا

 ههم صنفان تان  سایر و معلم با سایت تدریسی یک طریق از شما. درس بخوانید موقع چه و کجا گیریدب تصمیم خوانید می توانید

 دیگر موارد و ها بحث ،کارهای خانگی ،درس های ثبت شده توانید می همچنین شما آن در که داشت خواهید تماس خود

 درسترسی داشته باشید.

شما تقسیم  که، این بخاطریاست مهم بسیار تحصیل برای زمانی ترتیب و نظم داشتن خوانید، می درس دور راه از شما وقتی

 ندارید. دروس کردناوقات درسی برای دنبال 
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اس اف ای برای آماده سازی درسی

 یک ،اس اف ای در تحصیل با همزمان توانید می می باشند، انگلیسی یا ریاضیات مانند نظری درس های به مند عالقه که کسانی برای

 .بخوانید سطح ابتدای یا لیسه در را نظریمضمون 

 شما برای در چی بخشی تحصیل می کنید مناسب است  و همچنان  نیستید مطمئن که شما برای تواند می اس اف اسی برای آماده سازی درسی

 مثال بطور. سطح لیسه را بگیرید در تحصیل برای تصمیم از قبلیا خیر  است مناسب که می خواهید بدانید که آیا درس های نظری برای تان

سویدن بدانید، این درس  جامعه در فرد نقش مورد در بیشتری معلومات تا بخوانید اجتماعیات را  یا ابتدایی سطح در را ریاضیات توانید می

 شامل حقوق و مکلفیت ها می باشد. همچنین و اجتماعی و خصوصی اقتصاد بر متمرکز ها 

 قوانین در تحصیالت بزرگساالن

:از عبارتند قوانین از برخی. کنید دنبال را آنها باید که دارد وجود خاصی قوانین بزرگساالن، تحصیالتدر دانشجو یک عنوان به

.آمدن به موقع به درس ها •

.دهیدمکتب خبر به را آن نیستید، درس در اشتراک به قادر اگر

 داشته باشید. تحمل و درک مکتب کارمندانو   خود ها هم صنفی در مقابل •

بگیرید یاد زیادی یدنیسو بیرون صنف درشما می توانید  – بگیرید عهده بر را خود تحصیل مسئولیت •

 غیرحاضری تان را گزارش بدهید

آگاه بسازید. را خود مکتب باید ،در مراجعه تان به درس مشکلی پیش شده یا و مریض می شوید اگر

 اس اف ای از وقفه

:اگر. متوقف شود شما تحصیالت موارد برخی در است ممکن خوانید، می اس اف ای که هنگامی

غیرحاضری کنید معتبر دلیل بدون هفته سه از بیش •

کیندن پیشرفتدرس های تان  در اگر •

رهنمای تحصیلی و حرفه  ای

 دریافت شغلی و تحصیلی راهنمایی ما از که دارید رااین  فرصت این ویخولوفتیت بزرگساالن آموزش در دانشجو، یک عنوان به

 و دارید دیگری کشور از دانشگاهی تحصیالت یا بخونید، توانید می را تحصیالت ، اینکه کدامتحصیالت درمورد اگر. کنید

 .کنید صحبت ما با دهید، انجام باید کاری چهیدن سو در اسناد تحصیلی تان اعتبار تأیید برای که نیستید مطمئن

شما می توانید با ما در studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se   یا بھ تلفون  0470-410 00 بھ تماس شوید. 

شما می توانید در باره تحصیالت بزرگساالن در ویخو بیشتر در     www.vaxjo.se/vuxenutbildning    بخوانید.
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