
 بەخێربێن بۆ قوتابخانەی سویدی لە هەولێر

 سویدی لە هەولێر دەکرێتەوە.  قوتابخانەی ١/٩/٢٠١٩لە بۆ ئاگاداری 

 :دەچێت بەرێوەەوەی واڵت ساکانی سوید بۆ خوێندنگەکانی دەربەپێی بەرنامە و رێ ئەم قوتابخانەیە

 هەموو مامۆستاکان شەهادەی مامۆستایی سویدیان دەبێ -

بە خوێندنی  انرێ کە پێویستیسویدی دەبێت )وانەی پشتیوانی بەو قوتابیانەی دەدخوێندنی وانەکان بە  -

 (بەهێزکردنی زمانی سویدی هەیە

بەرنامەی پالنی ، واتا بە  LGR-نیپال بەپێیبەپێی پالنی خویندنی سویدی دەروات ) ئەم قوتابخانەیە -

، ن و خانەی پەروەردەیی کاتی ئازادباخچەی مندااڵۆ ب بۆ قوتابخانەی بنەرەتی، وە بەرنامەی خویند

 وە پالنی خوێندن بۆ ئامادەیی...هتد(

 

ەیەدا یا سەردانی پەیج بکە و بە ئۆنالین فۆرمەکە وبەخێربێن بۆ پرکردنەوەی داخوازینامە لەم باڵوکرا

 پربکەرەوە.
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 قوتابخانەی سویدی لە هەولێر

 ریکخراوی پاک قوتابخانەی سویدی لە دەرەوە لە هەولێر دەکاتەوە.  ٢٠١٩ /١/٩لە 

بۆ تۆمارکردنی منداڵەکەت ئەم فۆرمە پربکەرەوە و لەم ناونیشانەی خوارەوە دابنێ یا بە ئیمەیل زانیاریەکان 

 نێرە بۆ ئەم ئیمەلەی خوارەوە. ب

  )فەالح ئەنوەر، هانزۆ گروپ، ...

 Info@svenskaskolankurdistan.se ) 

 دا٩ /١پۆل لە   رۆژی لەدایک بوون   ناوی قوتابی

١/........................      .........................................  ............... 

٢/........................      ........................................  ............... 

٣/.......................       .......................................  ............... 

 

 شوین کار    بەخیوکەر ناوی

...........................................................  ............. 

..........................................................  ............ 
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mailto:Info@svenskaskolankurdistan.se


 

 ئیمزا و زانیاری

  ٢٠١٩ /٩من کە لە خوارە ئیمزامکردووە، منداڵەکانم تۆماردەکەم بۆ قوتابخانەی سوید لە هەولێر بۆ مانگی 

 ئیمزا..........................  ناو:......................................................... 

 تەلەفون:......................  ئیمەیل:.....................................................

 

 سەندکراو لەالیەن پەروەردەی گشتی سویدەوەپە

ەت لە بەرێوبەرایەتی وەی سوید ئەوا پێویستە مۆڵەلە دەر بۆ ئەوەی ببیتە قوتابخانەیەکی سویدی باوەرپێکراو

مە ازی ناسوید سااڵنە لە مانگی ئۆکتۆبەردا داخوگشتی پەروەردەی گشتی سویدی وەربگیرێت. پەروەردەی 

 وەردەگرێت بۆ خویندنی ساڵی داهاتو.

 لە عێراق و کوردستان وەردەگرێت. الیەنی پەیوەندیدارەتیش لە مۆڵ ئەم قوتابخانەیەبیگومان 

 

 خشتەی کاتی دەسپێکی قوتابخانەکە لە هەولێر

دەسپێدەکات هێشتا لەالیەن پەروەردەی گشتی سویدەوە پەسەند  ١/٩کاتیک قوتابخانە کە لە  : ٩/٢٠١٩-١

 وەی سوید بۆ قوتابخانەکانی دەرە کا کە پەروەردەی سویدنەکراوە، بەاڵم بەپێی ئەو بەرنامە و رێسایانە کاردە

 .دیاریکردون

 روەردەی سوید.: داخوازنامەی قوتابخانەی سویدی دەدرێت بە پە٢٠١٩مانگی ئۆکتۆبەر

 : ساڵی دووەمی خویندن دەسپدەکات و قوتابخانەکەمان پەسەندکراوە لەالیەن پەروەردەی سویدەوە. ٩/٢٠٢٠-١

 

 نرخی خوێندن

بڕی نرخی خوێندنەکە بەستراوەتەوە بە ژمارەی قوتابیەکانەوە، لەبەر ئەوە لە ئێستا ناتوانی نرخی تەواو دیاری بکەین بۆیە 

 نرخەکە ئاگاداری هەموو الیەک دەکەینەوە.دواتر لە 

 ماڵپەرەکەمان

 بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کار و پێشرەویەکانی قوتابخانە کە سەردانی ئەم ماڵپەرمان بکەن:

www.svenskaskolankurdistan.se 

 هەروەها بۆ پرسیار و زانیاری دەتوانی بەم ئێمەیلە پەیوەندیمان پێوەبکەیت: 

Info@svenskaskolankurdistan.se 
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