
تدریس در دبیرستانهای همگانی برمبنای نیاز، معلومات 
قبلی و تجربیات دانش آموزان برنامه ریزی می شود. 

تحصیل در دبیرستانهای همگانی رایگان است. در کلیه 
 دبیرستانهای همگانی می توان ... 

... برای گرفتن دیپلم دبریستان حتصیل 
کرد و رشایط حتصیل در دانشگاه را 

کسب نمود. دبریستاهنای مهگانی مستقل 
بوده و هر یک دارای رشته های حتصیلی 

خمتلفی هستند.   

رشته عمومی 
در دبیرستانهای همگانی رشته های 

تحصیلی مختلفی وجود دارد. عادی ترین 
رشته تحصیلی “رشته عمومی یا رشته 

واجد شرایط” است که می توان در کلیه 
 Allmän kurs دبیرستانهای همگانی دارای

در آن تحصیل نمود. با تحصیل در یک 
رشته عمومی می توانید برای اخذ مدرک 

آموزش ابتدائی و دبیرستانی تحصیل کنید 
و شرایط الزم برای ورود به دانشگاهها و 

مدارس عالی را کسب کنید. رشته عمومی 
از جمله شامل مواد درسی زبان سوئدی، 
زبان انگلیسی، ریاضی و دانش اجتماعی 
است. با تحصیل در رشته عمومی نمره 

دریافت نمی کنید. بجای آن یک گواهی 
شرکت در دوره آموزشی دریافت خواهید 

کرد که مدرک آموزشی ویژه دبیرستان 
همگانی است.

رشته های ویژه  
در دبیرستانهای همگانی می توان همچنین 

در رشته های ویژه Profilkurser تحصیل 
کرد که طی آن می توان در یک زمینه 
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دبریستان مهگانی 

موردعالقه خود معلومات عمیقی کسب 
نمود. یک رشته ویژه می تواند مثاًل در 

زمینه موسیقی، وسائل ارتباط جمعی)مدیا(، 
کارهای دستی ُهنری، تئاتر یا زبان باشد. در 
رشته های ویژه نمی توان برای اخذ مدرک 
تحصیلی مختلف تحصیل نمود و نمی توان 

مدرک تحصیلی اخذ نمود.

رشته های فنی و حرفه ای
همچنین بسیاری رشته های فنی و حرفه 

ای yrkesutbildningar نیز در دبیرستانهای 
همگانی وجود دارد. شاید شما می 

خواهید روزنامه نگار، مربی اوقات فراغت، 
دستیار درمانی یا دستیار شخصی بشوید. 

فهرست رشته های فنی و حرفه ای که در 
دبیرستانهای همگانی کشور وجود دارند 

طوالنی است.

 پانسیون و تحصیل مکاتبه ای
)از راه دور( 

بسیاری از دبیرستانهای همگانی دارای 
پانسیون هستند که دانش آموزان می توانند 

طی تحصیل در آن زندگی کنند. آیا رفتن 
به یک دبیرستان همگانی برایتان دشوار 
است؟ این امر مانعی محسوب نمی شود. 
تعداد بسیاری رشته های مکاتبه ای )از 

راه دور( distanskurser وجود دارد که می 
توانید بدون حضور خود در آموزشگاه در 

آنها شرکت کنید.

هزینه ها، شرایط پذیرش و حمایت 
مالی تحصیلی  

تحصیل در دبیرستان همگانی رایگان است 
ولی بابت کتابهای درسی و سایر مواد 

آموزشی که برای گذراندن مواد درسی 
الزم است هزینه پرداخت خواهید کرد. 

برخی از دبیرستانهای همگانی یک هزینه 
اجباری بابت نهار نیز اخذ می کنند. اگر 

طی تحصیل در پانسیون زندگی کنید بابت 
اطاق و غذا نیز هزینه پرداخت خواهید کرد. 

ممکن است هزینه هائی بابت بازدیدهای 
آموزشی و سفرهای تحصیلی نیز وجود 

داشته باشد.
هر فرد باالی 18 سال حق دارد در 

دبیرستان همگانی تحصیل کند. در برخی 
موارد افراد زیر 18 سال نیز می توانند در 

دبیرستان همگانی تحصیل کنند. شرط 
این امر آنست که کمون محل سکونت فرد 
بابت جای او در دبیرستان همگانی شهریه 

پرداخت کند.
مطلب مهمی که باید در نظر داشت این 

است که تدریس بزبان سوئدی انجام می 
شود. برای آنکه بتوان یک رشته تحصیلی 

را در دبیرستان همگانی تحصیل نمود باید 
زبان سوئدی برای مهاجران )SFI( در سطح 

مبتدی یا معادل آنرا گذرانده باشید. ماده 
های درسی ویژه ای برای مهاجرانی وجود 
دارد که معلومات اندکی در زبان سوئدی 

دارند. اگر معلومات زبان سوئدی شما کافی 



باشد می توانید در رشته عمومی یا رشته 
ویژه مستقیماً تحصیل کنید.

دانش آموزان دبیرستان همگانی 
می توانند از سازمان مرکزی حمایتهای 
تحصیلی)CSN( حمایت مالی آموزشی 

دریافت کنند.     

www.folkhogskola.nu

 در صفحه اینترنت به آدرس
 www.folkhogskola.nu اطالعات مربوط به 

کلیه دبیرستانهای همگانی و مواد رشته 
های تحصیلی آنها وجود دارد.

برای دبیرستانهای همگانی پذیرش 
سراسری وجود ندارد. هر دبیرستان همگانی 

مسئولیت پذیرش برای دبیرستان خودرا 
برعهده دارد و دارای یک برگه درخواست 

مربوط بخود است که شما برای درخواست 
پذیرش باید آنرا تکمیل کنید. اغلب 

 دبیرستانهای همگانی دارای صفحه خود 
در اینترنت بوده که از طریق آن صفحات 

 می توانید مستقیماً برای رشته های 
درسی مختلف ثبت نام کنید. لینک 

دبیرستانها در صفحه اینترنت به آدرس 
www.folkhogskola.nu وجود دارند.
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اطالعات مقدماتی
دبیرستان همگانی آموزشگاهی است که بیش 

از 100 سال در سوئد وجود دارد. در سوئد 
150 دبیرستان همگانی وجود دارد. حدود 
110 واحد از این دبیرستانها به نهضتهای 

مردمی و سازمانهای داوطلبانه وابسته هستند. 
حدود 40 دبیرستان توسط شورای بهداری 

استان و نواحی بهداری اداره می شوند.
بودجه مالی دبیرستانهای همگانی توسط 
کمک هزینه از سوی دولت و بهداری استانها 
تأمین می شود. هدف دولت برای ارائه کمک 
هزینه بابت آموزش همگانی بشرح زیر است:

• حمایت از واحد های آموزشی که به تقوقت 	
و توسعه دموکراسی کمک می کنند،

• کمک به ایجاد امکان برای مردم جهت 	
تأثیرگذاری بر وضعیت زندگی خود 

و ایجاد تالش برای شرکت در توسعه 
اجتماعی)مثاًل از طریق سیاسی، اتحادیه 
ای، فرهنگی یا سایر کارهای داوطلبانه(،

• کمک به از بین بردن تفاوتهای تحصیلی و 	
افزایش سطح آموزش و پرورش در جامعه

• کمک به گسترش عالقه به و شرکت در 	
حیات فرهنگی

 در صفحه اینرتنت به آدرس
  www.folkhogskola.nu 

اطالعات مربوط به کلیه دبریستاهنای 
 مهگانی و مواد رشته های 
حتصیلی آهنا وجود دارد.


