
  

 
 تعلیم الكبار من أجلك، أنت الذي لدیك َصمم أو ضعف بالسمع

  
 ان كنت  تعاني من الصمم أو لدیك ضعف بالسمع قد تجُد صعوبة في تعلُّم ُلغة جدیدة و التَّعرف على ثقافة

 جدیدة.
 في مدرسة تعلیم الكبار ُهوِدنقه، تحُصل على إمكانیة التطُور ِوفقًا لُظروفك و على وتیرة خاصة بك.

 فالتعلیم یكون أسَهل من خالل الوسائل المناسبة، ُخطة دراسة فردیة و مالئمة و مدرسون ُمتفانون َیرون
 بِدقة احتیاجاتك.

 سواء كنت ترغب في تعلیم اللغة الّسویدیة للحصول على عمل أو ُمواصلة الدراسة أو لدیك أحالم أخرى،
 نحن ُهنا لُمساعدتك.

 مًعا، نهدف إلى أن ُتحقق أهدافك .
  

 الدورات التي نقدمها في قسم الصم و ضعاف السمع
 دورات لضعاف السمع

  
 •    اللغة السویدیة للمهاجرین

 •    اللغة السویدیة كلغة ثانیة بمستوى التعلیم األساسي
 •    الریاضیات بمستوى التعلیم األساسي و الثانوي

 •    اإلنجلیزیة بمستوى التعلیم األساسي
 •    ُلغة اإلشارات

 •    الُعلوم االجتماعیة
  

 دورات الصم
  

 •    اللغة السویدیة كلغة ثانیة بمستوى التعلیم األساسي (مترجم لغة اإلشارات ُمتاح في جمیع
 الحصص)

 •    الریاضیات بمستوى التعلیم األساسي و الثانوي
 •    لغة اإلشارات

  
  الطلب

 تتمتع دوراتنا الدراسیة بقسم الصم و ضعاف السمع بقبول ُمستمر على مدار السنة .
  

 كیفیة تقدیم الطلب

  ١. خطاب معلومات
 اكتب خطاب معلومات ُمختصر یحتوي على المعلومات التالیة:

 االسم•
 تاریخ الوالدة•
 العنوان•
 رقم الهاتف•



 اللغة•
 الجنسیة•
 الدراسة السابقة و خبرة العمل ببلدك األم و بالسوید.•
 ارفق معلومات عن ضعف السمع أو الصمم لدیك و تخطیط للسمع•
  

   ترسل الرسالة إلى :
Satu Raunela 

Vux Huddinge, Hörsel- och Dövenheten 
Patron Pehrs väg 6 

Huddinge 85 141 
  

 ٢. استدعاًء للّتسجیل
 عندما نتسلَّم رسالتك ُنرسل لك استدعاء  للتسجیل، االستقصاء  و الختبار اللغة .

  
 ٣. التسجیل

 عند التسجیل نقوم مًعا بملء استمارة لنرسلها بعد ذلك إلى بلدیُتك الّتخاذ القرار.
 مع االستمارة نرسل أیًضا تخطیط السمع الذي یوضح درجة ضعف السمع لدیك.

  
 ٤. استدعاء لبدء الدورة

  عندما نستلم االتفاقیة الموقع علیها من بلدیُتك، نتصل بك لبدء الدورة.
  

 االتصال
  

 ُیرجى االتصال بنا إذا  كان لدیك أسئلة أو استفسارات حول دوراتنا الدراسیة.
  

 الشخص المسؤول عن االتّصال

  
Satu Raunela 

  مُنسق قسم السمع والصم
  

  الهاتف :   ٠٨٥٣٥٣١١١٧/ 0853531117

 الرسالة النصیة:   ٠٧٠١٩٨٣٥١٧/ 0701983517

satu.raunela@huddinge.se :العنوان البریدي 
 

  

 
 

  
 


