
Dibistan kursên gihiştî ya ( SFI - mesleki ) pêşkêş dike 
 
Gelek mirov ê wê bixwazin ji bo warê lênêrina û guhpêdan nexaweşan, naha û di pêşerojê 
da. Tu yek ji wan kesan î? Ger wusa be, hûn bi xêr hatîn daxwaznameya krêdîyê jî bo 
perwerdehiyê alîkarê lênêrîna heya yak sal, Dema ku hûn SFI dixwînin ya C ya D.  
 
Di perwerde da hûn 5 roja dixwînin di yak hefte da, 3 roja le dibistané û 2 roga ji le cîhê 
perwerde, ya lênêrîn û guhpêdan nexaweşan.  
 
Te jî bo perwerde tiştî nadi, le te neçar in ji bo te pirtûkên tevlîbûyî bikrin û komputera te jî 
hebe. Cilên kar hûn karin ji dibistanê hûn deyn bikin  
 
Dema te perwerde amade Biki, te dikari bixebi te. 
 
 
 
Daxwazname kirin  
 
Te dikari dawazname ya perwarde Biki hea roja 1 tîrmeh. 
 
 
Mamosteyek SFI û mamosteyek mesleki bi te ra hevpeyivînk dikin, te dikari li ser xwe 
bipeyivi û çima te dixwazi bixwîni jî bo lênihêrînê nexaweşan. Em jî zanyariyên wê we yên 
derbarê zimanê swédî de dinirxînin. 
 
 
Heker mamosteyê SFI û mamosteyê mesleki pîşeyê binirxînin ku te şert û mercên perwerde 
temam hani, te di bi xwedîkirî kursa danasînê  di nav 8 hefteyan de kursa danasînê dibi. We 
demê 8 hafeyan te 3 rojan li dibistanê bixwîni yak häfte û 2 rojan li perwerde ziman bi. Kursa 
danasînê di hefteya 38 de tê pişt rast de bi. 
 
Pişti van 8 hefte mamosteyê SFI, û mamosteyê mesleki biryari xwe didin li gel kesên di warê 
lênihêrînê de kar dikin, yên ku şertan bicîh tîne ji bo ku berdewam bi kin perwerde alîkariya 
lênihêrîna nexweşan.  
 
Perwerde kirin alîkarya lênihêrîna nexweşan tê pişt rast kirin di be hefteya 47. 
 
 
Em 14 mirovan pêşkêş dikin ji bo kursa danasînê le Hagfors û 3 ji le Munkfors û 14 mirovan 
ji le Kursa  alîkariya lênihêrîna nexweşan.  
 
 
 


