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آموزش ویژه مهاجرین جوان
شهر لینکوپینگ از هر گونه تنوع و کثرتی استقبال می کند .مردم فرهنگ های مختلف به جامعه غنا می بخشند و به توسعه و
پیشرفت شهر کمک می کنند .برای افرادی که به تازگی وارد لینکوپینگ شده اند ،اقدامات گوناگونی انجام می گیرد تا حضور
آنان در مدارس و مراکز مراقبتی ویژه کودکان تضمین شود.
پیش دبستانی
اگر فرد کودکی  1تا  5ساله داشته باشد و قصد داشته باشد که او را در مراکز پیش دبستانی ثبت نام کند ،همان قوانین و
شرایطی که در مورد سایر کودکان اعمال می شود در مورد کودک او نیز به کار گرفته می شود .مراکز پیش دبستانی خاصی
وجود ندارند و همه کودکان در مراکز پیش دبستانی عادی ثبت نام می شوند .هنگامی که کودک دوره پیش دبستانی را شروع
کند ،توسط فردی که به زبان او تسلط دارد حمایت های مقدماتی ویژه ای از او صورت می گیرد.
حق برخورداری آموزش به زبان مادری
کودکانی که زبان مادری آنها زبانی غیر از زبان سوئدی است این حق برای آنها وجود دارد که در مراکز پیش دبستانی زبان
مادری خود را فرا بگیرند .این نوع آموزش عالوه بر تقویت مهارت های زبان مادری به ایجاد حس عزت نفس و تبدیل شدن
فرد به یک دوزبانه کمک شایانی می کند .شرط آموزش این زبان به عنوان زبان مادری این است که زبان مورد نظر زبان تکلم
روزمره کودک باشد.
کالسهای آموزش زبان مادری
کودکان و نوجوانانی که زبان مادری آنها زبانی غیر از زبان سوئدی است این حق را دارند که در مدارس ابتدایی و متوسطه
زبان مادری خود را فرا بگیرند .این کالس ها اختیاری می باشند .کالسهای زبان مادری می توانند به صورت های مختلف ارائه
شود .رایجترین شکل آن این است که این کالسها در زمانی غیر از ساعات مدرسه تشکیل شوند .همچنین مدارس ابتدایی و
متوسطه این امکان را فراهم می آورند که دانش آموزان این درس را ،یعنی زبان مادری ،به عنوان درس به اصطالح اختیاری یا
به واحد زبان انتخاب کنند .در مدارس فوق متوسطه ،فرد می تواند زبان مادری را به عنوان یک درس اختیاری ،جایگزین دیگر
زبان ها ،و یا برنامه های مطالعات تکمیلی (خارج از برنامه های آموزشی) انتخاب کند.
آموزش زبان مادری ،عالوه بر تقویت مهارت های فرد در زبان خود به ایجاد حس عزت نفس در فرد و تبدیل شدن او به یک
دوزبانه کمک شایانی می کند .عالوه بر این ،آموزش زبان مادری اطالعات مفیدی را در مورد فرهنگ و جامعه کشور زادگاه
فرد در اختیار او قرار می دهد و به دانش آموزان کمک می کند که تحوالت و رویدادهای کشور خود را پیگیری کنند .شرط
آموزش این زبان به عنوان زبان مادری این است که زبان مورد نظر زبان تکلم روزمره کودک باشد.
مدارس ابتدایی و متوسطه -کالسهای ویژه دانش آموزان خارجی
به هنگام شروع کالس های درس ،کالس هایی برای دانش آموزان خارجی که به تازگی وارد کشور شده اند تشکیل می شود.
در کالسهای ویژه دانش آموزان خارجه فرد کمک ها و آموزش های الزمه را دریافت می کند تا اینکه بتواند در زودترین زمان
ممکن وارد کالسهای عادی شود .معموال کالسهای ویژه دانش آموزان خارجی در یک دوره یک ساله تشکیل می شوند .انتقال
فرد از کالسهای ویژه دانش آموزان خارجی به کالس های عادی به تدریج انجام می گیرد .فرد می تواند در همان مدرسه ای
که کالسهای ویژه دانش آموزان خارجی تشکیل می شود وارد کالس های عادی شود و یا اینکه درخواست کند که کالس های
عادی خود را در مدرسه ای دیگر ادامه دهد.
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مدارس فوق متوسطه -آشنایی با زبان
هدف آشنایی با زبان ،جوانان  11تا  11ساله ای است که به تازگی وارد کشور سوئد شده اند و در زبان سوئدی مهارت های
کافی را برای گذراندن یک دوره مقدماتی یا دوره های آموزشی همگانی ندارند .هدف آشنایی با زبان فراهم کردن یک دوره
آموزشی است که تمرکز آن فراگیری زبان سوئدی است و این امکان را برای نوجوانانی که به تازه -وارد فراهم می آورد که
تحصیالت خود را در مدارس فوق متوسطه یا دیگر دوره های آموزشی ادامه دهند.
اگر نوجوانان تازه-وارد در حدی زبان سوئدی را بدانند که برای پذیرفته شدن آنها کفایت کند ،می توانند وارد دوره های
آموزشی همگانی شوند ،در صورتی که دانش آموز شرایط پذیرفته شدن در این دوره ها را نداشته باشد وارد دوره های
آموزشی دیگری می شود ،یعنی دوره های آموزشی آماده سازی.
راهنمایی تحصیلی
شهرداری لینکوپینگ برای آن دسته از دانش آموزانی که به اندازه کافی در زبان سوئدی توانایی ندارند راهنمایی های تحصیلی
می دهد تا بتوانند به صورت فعال در کالسها شرکت کنند و برنامه های درسی را دنبال کنند.
راهنمایی تحصیلی می بایستی:


به دانش آموزان کمک کند که آموزش سوئدی را دنبال کنند



اصطالحات و مفاهیم هر دو زبان را در اختیار دانش آموز قرار دهد



توانایی دانش آموز را در دستیابی به مهارت های تحصیلی افزایش دهد

والدین و مدرسه نیاز دانش آموز/کودک را به راهنمایی تحصیلی در دروس مختلف مورد بحث قرار می دهند .در نهایت این
مدیر مدرسه است که تصمیم می گیرد که آیا دانش آموز در زبان مادری خود به راهنمایی تحصیلی نیاز دارد یا خیر .مدارسی
که درصد عمده ای از دانش آموزانش زبان مادریشان زبانی غیر از سوئدی است ،کارگاه های آموزشی زبان ارائه می کنند.
کارگاه آموزشی زبان یک دوره راهنمایی تحصیلی تقویتی و پیشرفته است که هدف آن ارتقای مهارت های افراد در زبان
سوئدی و زبان مادریشان است .گروه مخاطب این کارگاه های آموزشی ،به علت داشتن ضعف در زبان سوئدی ،در دنبال
کردن دروس خود با مشکالتی مواجه هستند.
آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم در مدارس ابتدایی و متوسطه
آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم یک درس اختصاصی است که مختص دانش آموزانی است که زبان مادری آنها زبانی
غیر از سوئدی می باشد .هدف این است که این دسته از دانش آموزان زبان سوئدی را همچون افرادی که زبان مادری شان
سوئدی است به کار ببرند ،و از این طریق فرصتهای برابری برای کار و زندگی در کشور سوئد داشته باشند .یکی از پیش
شرط های زندگی آتی دانش آموزان توانایی به کار گیری زبان سوئدی در گفتار و نوشتار است .با کمک درس هایی از قبیل
آموزش سوئدی به عنوان زبان دوم ،مدرسه این فرصت را برای دانش آموزان مهیا می سازد که توانایی های شان را در
صحبت کردن ،گوش دادن ،خواندن و نوشتن در موقعیت های گوناگون بهبود ببخشند.
مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که آیا آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم در برنامه درسی دانش آموز گنجانده شود یا
خیر .آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم برای دانش آموزان زیر برنامه ریزی می شود:
 .1دانش آموزانی که زبان مادری شان زبانی غیر از سوئدی است،
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 .2دانش آموزانی که زبان مادری شان سوئدی است و از مدارس خارج از کشور پذیرفته شده اند ،و
 .3کودکان مهاجری که در گفت و گو با یک یا هر دو سرپرست قانونی زبان سوئدی را به عنوان زبان اصلی روزمره به
کار می گیرند.
دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه ممکن هر دو درس "زبان سوئدی" و "آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" را به
عنوان واحد های درسی نخوانند.
برای دانش آموزان مدارس ابتدایی و متوسطه که زبان سوئدی را عنوان زبان دوم می خوانند این امکان وجود دارد که این
درس اختیاری را در سال های تحصیلی 1-1انتخاب کنند.
آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم در مدارس فوق متوسطه
دانش آموزان مدارس فوق متوسطه که زبان مادری آنها زبانی غیر از زبان سوئدی است می توانند زبان سوئدی را به عنوان
زبان دوم به جای انگلیسی بردارد ،در صورتی که مایل به این کار باشد و بتواند نیازهای خود را برطرف کند .این دانش آموز
همچنین می تواند سوئدی را به عنوان درس اختیاری انتخاب کند.
در مدارس فوق متوسطه ،آموزش سوئدی به عنوان زبان دوم به دو درس مجزا تقسیم می شود :زبان سوئدی به عنوان زبان
دوم ( )1و زبان سوئدی به عنوان زبان دوم ( .)2در صورت ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی یا برداشتن واحدهای درسی
بیشتر زبان سوئدی ،نمراتی که فرد در آموزش زبان سوئدی به عنوان زبان دوم ( )1و ( )2گرفته است کامال معادل نمرات
زبان سوئدی ( )1و ( )2می باشند.
فرد به هنگام پرکردن فرم درخواست مدارس فوق متوسطه مشخص می کند که آیا قصد دارد درس "زبان سوئدی به عنوان
زبان دوم" را بخواند یا خیر.
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