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Vuxenutbildningen i Håbo بو ت البالغين في هواسادر  

Magnus Westerlund, Biträdande rektor مدير بالوكالة نوس فسترلوند، الجام  

0171-46 84 08 

magnus.westerlund@habo.se 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بالغين في هوبو( من دراسات الSFIات اللغة السويدية للمهاجرين )اس اف إي دراسمن  معلومات
 

 (SFIدراسات اللغة السويدية للمهاجرين )اس اف إي معلومات عن انتقال 

 

  الرعاية دراسات من بالغين في هوبودراسات الفي  (SFIدراسات اللغة السويدية للمهاجرين )اس اف إي ستنتقل 

 صولنا، إلى بلديةفي  Svensk vård och kompetensutveckling, SVOKفاءات الك طويرة وتلسويديا

 ويسري على جميع 03/08/2020ابتداء من يوم االثنين في كونجس اينجن. سيتم االنتقال برو  –وبالندس أ

 .SVOKلدى  (SFIدراسات اللغة السويدية للمهاجرين )اس اف إي ن الدراسة ميذ الذين يمارسوالتال

 

 كنت تمارس الدراسة لدىإذا  برو –وبالندس أبلدية طس )آب( في أغس 3 بتاريخ وستبدألك نق تمسي •

SVOK .في صولنا 

 

 ودة لديك وستستمر في ممارسة الدراسة في نفس الدورة التعليميةالمعرفة الموج عن تقييمتحصل على س •

 .ينجنفي كونجس ا

 

 ك في مجموعة جديدةفيهوبو. بعد فترة سيتم تصن ضمن مجموعة تالميذ من بلدية ينجنكونجس استبدأ في  •

 سويا مع تالميذ آخرين.

 

 (SFIدراسات اللغة السويدية للمهاجرين )اس اف إي ة للمشاركة في يجب أن يتم إرسال جميع الطلبات الجديد •

 ستجد الرابط المتعلق بالطلب في موقع اإلنترنت الخاص ببلدية هوبو. برو. –بلدية أوبالندس مباشرة إلى 

 

  مساعدتك في تقديم الطلب واإلجابة على األسئلة الموجودة لديك.برو  –بإمكان بلدية هوبو وبلدية أوبالندس  •
 

 التواصل مع: ك أي أسئلة ال تتوانى عنتوجد لدي إذا كانت

 Håbo vuxenutbildning ن في هوبودراسات البالغي
 Magnus Westerlund, biträdande rektor وند، المدير بالوكالةجنوس فسترولما

 08 84 46-0171رقم الهاتف: 

   magnus.westerlund@habo.se بريد الكتروني:

 

 Vuxenutbildningen i Upplands-Bro برو -أوبالندس ن في دراسات البالغي
 Expeditionenمكتب اإلدارة 
 00 693 581-08رقم الهاتف: 

 vux@upplands-bro.se: بريد الكتروني
 Kyrkvägen 6عنوان الزيارة: 

 
 برو -موقع دراسات البالغين في كونجس اينجن، بلدية أوبالندس ة يتبين منها خريط

kommun oBr-Karta till vuxenutbildning i Kungsängen, Upplands  
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