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እንቋዕ ብደሓን መጻኹም ናብ  

SFI, ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን  

ስሉሰን  ኣብ ሙቶላ  

Bildningsförvaltningen 

SVENSKA FÖR INVANDRARE 



SFI, ትምህርቲ  ቋንቋ ሽወደን

SFI ሰለስት ዓይነት መንገድታት ኣለዎ: ዝኾነ ዝቀደመ ኣፍልጦ ኣየድልን እዩ። 

ቀዳማይ መንገዲ 

እቶም ኣብ ዓዶም ዘይተማሃሩ ወይ ድማ ውሑድ ዓመታት ዝተማሃሩ ወይ ድማ 

ብቋንቋ ኣዲኦም ኣንቢቦምን ጽሒፎምን ዘይክእሉ ኣብዚ ቀዳማይ መንገዲ 

ይኣትዉ። ኣርባዕት ክላሳት ኢኻ ትመሃር ፥ ክላስ A,B,C,D። ዝኾነ ክላስ ድማ 

ከባቢ 40 ሰሙናት ይወስድ። 

 

 

 

ካልኣይ መንገዲ 

እቶም ብቋንቋ ኣዲኦም ኣንቢቦምን ጽሒፎምን ዝክእሉ ወይ ድማ ኣብ ዓዶም 

ኤለመንታሪ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝተመሃሩ ኣብዚ ካልኣይ መንገዲ ይኣትዉ። 

ሰለስተ ክላሳት ኢኻ ትመሃር ፥ ክላስ B,C,D ። ዝኾነ ክላስ ድማ ከባቢ 30 

ሰሙናት ይወስድ። 

 

 

 

ሳልሳይ መንገዲ 

እቶም ኣብ ዓዶም ሃይስኩል ወይ ድማ ካብኡ ንላዕሊ ዝተመሃሩን፥ ካልእ 

ቋንቋታት ዝተማሃሩን ኣብ ዓለም ናይ ትምህርቲ ዘለዉን ኣብዚ ሳልሳይ መንገዲ 

ይኣትዉ። ክልተ  ክላሳት ኢኻ ትመሃር ፥ ክላስ C-D። ዝኾነ ክላስ ድማ ከባቢ 20 

ሰሙናት ይወስድ።   

 

 

 

መእተዊ 

ኣብቲ ቅኑዕ መንገዲ ንኽትጅምር ፥ መጀመርታ መእተዊ  ክላስ ትመሃር። ንሱ 

ድማ ኣብ ናይ ንግሆ ወይ ድማ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ኮይኑ ከባቢ 6 ሰሙናት 

እዩ ዝወስድ።  
 

 

 



ብዝተፈላለየ መንገድታት ክትመሃር ትኽእል፥ 

ብግዜ መዓልቲ፥ ብግዜ ምሸት፥ ብዝተፈላለየ ግዜታት፥ ወይ  ድማ ብኮምፕዩተር 

ኣብ ገዛ ምምሃር።     

ብግዜ መዓልቲ 

ትምህርቲ  ብግዜ መዓልቲ መዓልታዊ 3 ሰዓታት እዩ፥ ካብ ሶይኒ ክሳብ ዓርቢ። ናይ 

ንግሆ ወይ ድማ  ድሕሪ  ቀትሪ  ዘሎ ሰዓታት  ክትመሃር  ትኽእል።  

ብግዜ ምሸት/ብኮምፕዩተር ኣብ ገዛ ምምሃር 

እቶም ብግዜ መዓልቲ ትሰርሑ ናይ ምሸት ትምህርቲ ኣሎ። ትምህርቲ ድማ 2 

ሰዓት እዩ፡ ሓንቲ መዓልቲ( ሶሉስ ) ኣብ ክልተ ሰሙን።ኣብ ገዛኹም ኮንኩም  

ብኮምፕዩተር  ብውሑድ 5 ሰዓታትኣብ ሰሙን ክትመሃሩ ኣለኩም። መርመራ 

ብግዜ መዓልቲ እዩ ዝግበር። 

 

    

                                     
ብዝተፈላለየ ግዜታት ምምሃር/ብኮምፕዩተር ኣብ ገዛ ምምሃር 

ብዝተፈላለየ  ግዜታት  ምምሃር ነቶም ዝተፈላለየ ናይ ስራ ሕ ሰዓታት ዘለዎም 

ሰባት እዩ። ሓደ መምህር ሓንቲ ግዜ ኣብ ሰሙን ትረኽቡ። ኣብ ገዛኹም ኮንኩም  

ብኮምፕዩተር  ውን  ትመሃሩ።   

መርመራ                                                                              

ነቶም SFI ዘይመሃሩ፡ ግን መርመራ ናይ ምግባር ዓቅሚ ዘለዎም እዩ ።  

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

12.30 – 15.55 12.30 – 15.00 12.30 – 15.55 12.30 – 15.55 12.30 – 15.55 

Udda / Jämna Tisdagar 

18.00 – 20.00 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.15 – 11.30 8.15 – 11.30 8.15 – 11.30 8.15 – 11.30 8.15 – 11.30 



እንቋዕ ብደሓን  

መጻኹም ናብ SFI, 
ትምህርቲ ብጥርሑ ኢኻ  ትመሃር መጻሕፍቲ ውን ብጥርሑ ኢኻ ትወሃብ።  

ዝኾነ ሕቶ እንተ ሃሊካ  ወይ ድማ  SFI  ክትምዝገብ እንተ  ደኣ  ደሊኻ  በዚ ዝስዕብ 

ኣድራሻ  ክትረኽበና ትኽእል ፥  

ቤት ትምህርቲ ሙቶላ ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ኣይትቅበልን እያ፡ እንተ 

ኣጋጢሙ ድማ፡ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። 

 

ተሌፎንን ኢመይልን SFI 

0141-22 55 24 

sfi@motala.se 

 

ኣማኻሪ ቤት-ትምህርቲ  

0141-22 58 93 och 0141-22 56 26 

vuxsyv@motala.se  


