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Vuxenutbildningen i Håbo "اداره آموزش بزرگساالن در کمون "هوبو 

 ، جانشین مدیر آموزشMagnus Westerlundماگنوس وسترلوند 
 08 84 46-0171تلفن: 

 magnus.westerlund@habo.seایمیل: 
 
 
 

 

 ( از سوی اداره آموزش بزرگساالن کمون "هوبو"SFIرسانی در باره کالسهای زبان برای مهاجران )اطالع 
 

  (SFIکالسهای زبان برای مهاجران )اطالع رسانی در باره انتقال 
کالسهای زبان برای مهاجران از سوی آموزش بزرگساالن کمون "هوبو" از آموزشگاه خدمات درمانی و 

این  منتقل خواهد شد. Kungsängen( در "سولنا" به کمون "اوپلندسبرو" در SVOKپیشرفت مهارت سوئد )

آغاز خواهد شد و شامل همۀ دانش آموزانی است که در  03/08/2020نقل مکان از روز دوشنبه مورخ 
    ( می خوانند.SFIزبان سوئدی برای مهاجران )دوره آموزشی  SVOKآموزشگاه 

 

( درس می خوانید SFIسولنا در کالسهای زبان سوئدی برای مهاجران )در  SVOKشما که در آموزشگاه  •
را آغاز خواهید کرد. "اوپلندسبرو"در کمون  تحصیل 03/08/2020منتقل خواهید شد و از تاریخ 



ادامه  Kungsängenسطح معلومات زبان شما ارزشیابی مس شود و شما به تحصیل در همان کالس در  •
خواهید داد.



را در یک گروه با دانش آموزان "هوبو" آغاز می کنید. پس از مدتی  Kungsängenد در شما کالس خو •
در گروه جدیدی با سایر دانش آموزان کالس تشکیل خواهید داد.



( بایستی مستقیماً به SFIهمه درخواست های جدید برای شرکت در کالسهای زبان سوئدی برای مهاجران ) •
 "هوبو" وجود دارد.ینک به درخواست شرکت در کالسها در وبگاه کمون تسلیم شود. ل "اوپلندسبرو"کمون 



می توانند برای درخواست شرکت در کالسها به شما کمک کرده و به  "و"اوپلندسبر"هوبو" و کمون کمون  •
سواالت شما پاسخ دهند.

 

 

 اگر در این مورد سوالی دارید با واحدهای زیر تماس بگیرید:

 

 Håbo vuxenutbildningاداره آموزش بزرگساالن 

 ، جانشین مدیر آموزشMagnus Westerlundماگنوس وسترلوند 
 0171-468408تلفن: 

 magnus.westerlund@habo.seایمیل: 

 

 Vuxenutbildningen i Upplands-Broاداره آموزش بزرگساالن در کمون "اوپلندسبرو" 

 دفتر پذیرش
 08-58169300تلفن: 

 vux@upplands-bro.se ایمیل: 

 Kyrkvägen 6 آدرس مراجعه: 
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POSTADRESS آدرس پستی TELEFON VÄXEL تلفن مرکزی ORG.NR شماره ثبت سازمان HEMSIDA وبسایت E-POST ایمیل 
746 52 Bålsta 0171-525 00 212000-0241 www.habo.se vux@edu.habo.se 

BESÖKSADRESS آدرس مراجعه TELEFAX تلفکس    

Centrumleden 1 0171-500 00     

mailto:magnus.westerlund@habo.se
mailto:vux@upplands-bro.se

