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 ژبې د زده کړې په اړه معلوماتد هوبو د لویانو د زده کړو مرکز په چوکاټ کې د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني 

 
  د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې د زده کړې د مرکز د انتقال په اړه معلومات

د هوبو د لویانو د زده کړو مرکز په چوکاټ کې د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې زده کړه )ایس ایف ای( په 
 اینګن، څخه د اوپالندس برو کمون کونګس SVOKپراختیا ښوونیز مرکز، د سولنا کې د پالنې او د وړتیا 

کې د  SVOKنېټې څخه شروع کېږي او په  2020-08-03سیمې ته انتقالېږي. د ښوونیز مرکز انتقال د 

 بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې زده کړه )ایس ایف ای( ټولو زده کوونکو پورې اړه لري.

 

نیز مرکز کې زده کړې ترسره کوئ نو تاسو له دې ښوو SVOKکه چېرې تاسو اوسمهال په سولنا کې د  •
اګست څخه به په اوپالندس برو کمون کې خپلو زده کړو ته ادامه ورکوئ. 3ځای څخه بدلېږئ او سر د 



 کې ېږي او په کونګس اینګن کې به په هماغه کورسستاسو د پوهې او زده کړې یوه ارزیابي ترسره ک •
خپلو زده کړو ته ادامه ورکړئ.



یل شوي یو ټولګي کې به تاسو د هوبو کمون پورې مربوطو زده کوونکو څخه تشک اینګنپه کونګس  •
یو نوي ټولګي کې خپلو زده  سره پهوروسته به تاسو د نورو زده کوونکو برخه یاست. د یوې مودې 

کړو ته ادامه ورکړئ.



مستقیماً د نوي غوښتنلیکونه کړه )ایس ایف ای( لپاره ټول د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې زده  •
ته پیوند د هوبو کمون په وېبپاڼه کې شتون لري. غوښتنلیکاوپالندس برو کمون ته استول کېږي. 



د هوبو او اوپالنس برو کمون تاسو سره د عریضې په برخه کې مرسته کوالی شي او ستاسو پوښتنو ته  •
ځواب وایي.

 

 

 نیسئ:که چېرې په دې اړه پوښتنې لرئ نو اړیکه و

 

 د هوبو د لویانو د زده کړو مرکز

  ماگنس ویسترلوند، مرستیال مدیر
  08 84 46-0171د ټیلیفون شمېره: 

 magnus.westerlund@habo.se برېښنالیک: 

 

 د اوپالندس برو د لویانو د زده کړو مرکز

  دفتر
 00 693 581-08د ټیلیفون شمېره: 

 vux@upplands-bro.se برېښنالیک: 

 Kyrkvägen 6پته: 

 

  سیمه کې د لویانو د زده کړو د مرکز نقشه اینګند اوپالندس برو کمون د کونګس 
 
 

 
 برېښنالیک وېبپاڼه د سازمان شمېره د ټیلیفون شمېره د پستې پته

746 52 Bålsta 0171-525 00 212000-0241 www.habo.se vux@edu.habo.se 
    فکس پته
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