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المرشد
ملایاف می ز مل دارمل
ليددات مللا متافطأل
مللغال

Lotsen - Arabiska
إميتولإالمرشدإمإاللوهس

حوف بلملناوعضمانوحوةمیصنلا ملنقتب نمموقم ستملنا نیمظوم

مللو)خ وملایافت هو می ز )دهيم ا ستیمل
ااملر لوت ملواطمين مللفطن مللو)خ وملایافت
هو مللوار مر ت م ملی رر ملافرنر السستر
ليددات ملتاميح ملواطمين لفطالا الو لفطر
ورطرولان عال ملوعم م مللو)خ وملایافت
ها ملافطینملافرنيننمفرنم میللر رطام
مرددات ملاسا فطن مللغوطينن مفرنم مللغر
نمرر ملاةهلين ملایتتين مایرر ملافرنر

قاعملمم.ب نب امليحو م لنا نیم,نعو ومحا قلمنكطمحلملنعوف بل

مللو)خوملرایافت لایللر رطام
مرددات رمفرنم رطام مرددات ملتا اين للو)خ
ملایافت مسا فأل مللغر موموط ن لف ا ت
ملاو دين مرددات ن ليار مرمور سف
ملنتوتات ملمتاا ال مليوميرن هةسر
ملرافرنون موموط ن ایافطن طم اين
حلر اسا فطن
للاو دين یطام مرددات
ن سف ملمتااط لتسليم مللدم الی رر



دراسة المستوى.

لنعلای مظوم م.ةس محطبل م ملنصلابل مناصطاب مظو ملنعل فن



التعليم.

لنصوملفصن اوملنا نیمشوملنهلبملنعا قمقلملعل لم.لنعل فنم



نقل ووساطة دراسة المستوى باإلضافة لكوننا

نقدم المشورة قبل وضع الطالب في الصف المناسب
مع وضع خطة تعليمية مناسبة للمرحلة التالية.

لننیل لفملنعصطاننمی نا نیمقاعمف بطملنعة قم سطامظوملنتسم
لنعق فیم
نیمظوملنعل فنمليف فبنمم_م)لنعیلل(حیمانمح میطلملناوعضم



االجتماع المتعلق بالصحة



وهو عبارة عن معلومات ألولياء األمور عن

بشیلام م,وق ملنعوف بل م,حوشوولمل مف بط ملنعة ق محل م ًق مب ل و

النظام التعليمي في السويد ,ويتم إعالمهم عن حق

لنصطاب مل

حرية اختيار المدرسة.


دعم الموظفين في الوحدات التابعة لبلدية

بوريهولم.


شبكة التواصل لمساعدي الدعم اللغوي و معلمي

اللغات األم.


ات ر ملتومعم لاسا فأل ملف ا مللغوأل

نمالام مللغال مرر



نصكعباو م محًم ف مموق م ف ط م لع لتم
ا نعملنصولةطمحاصعیلمیبلملنعیللم مم.لنصطاب
م.لنعل فنم ملنعقلق

وهو مركز تجميع لكل الدورات اللتعليمية اللغوية

في بلدية بوريهولم.


م)لنعیلل(ا نع ملناوعض م م,ققلح ماىشی ملنا نی مبنع محل فصا

ات ر ملتومعم للاو دين م مللا
نملومعلين لفطالا متافطأل مللغال
مللفطفی لوت مللغر
موم تر ملتمو
الير )لوطی ملاایفر ليددات تمللا
نملواطمين مت رمفط متافطأل مللغال

إن هدف اللوتس (المرشد) هو أن يبدأ الطالب خالل

ن ملنعلد ملنصوم

شهرين بصفه اإلعتيادي في المدرسة.

فبعكةا م نی می نعیمان مليف فبن می ناوعض
شومبةمم)لنعیلل( مبةمشل ملناوعضم)لنعیلل(
لنا نی م می تیم م تو محعكل مفبصعكل محلم
ة ام

لن لا مظوم

مللو)خ و ملایافت فم ملافمرم مرنانير ا
الزممم طكتام لو سلو)ينن م ملتوييا
طتا دللغر مرووأل طرمنر مستوأل مللدم طتفن
اللو)خ وملایافت ن طرمنر ملاستوأل
ملحأل رطست لفأل مللاملل ن سات ملدتیی ملتم
طوضيرا مللالل اللو)خ وملایافت طتا ر
مللالل ران ملاو ر لية طمتم لو )وميل
التفر اماطدر لوت ل لغوألن مفسم )وفطام
)اريفأل للاومط مفسم )وفطام )اريفأل
للالتا ننتوور مایرر ملافرنر نطضا
نملتمر
وتم نن طتفن مللالل افرنتل طتفن مو دم
مللو)خ و ملایافت تسليا ملفرمنر ن
نمللالل للافرنر ملتم نتستوتلل

