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څه اړتيا د يو اعلي ثانوي
پروګرام تر السه کولو لپاره؟

په اعلي ثانوي ښوونځي کي په ملي پروګرام کي د داخلي د اجازي لپاره ،تاسو بايد:
•  9کاله الزمي د ښوونځي مو پوره کړي وي ،يا معادل تعليم لرئ
• مخکي نه د يو ثانوي ښوونځي پروګرام له الري تللي نه وئ
• ژر نه ژر تګ الر پيل کړه چي د کليزې په نيمه کې ته  20کلن شې
په حرفوي پروګرام کي حق لرني لپاره ښوونځي کي په سويډني ژبه کې يا سويډني د دوئمي ژبي په توګه کې
د برياليتوب شميري اخستلو ته اړتيا لري ،په انګليسي،رياضي ،او لږ تر لږه په پينځو الزمي مضمونونو کې هم۔
په پوهنځي چمتووالي کي حق لرني لپاره په ښوونځي کي په سويډني ژبه کې يا سويډني د دوئمي ژبي په
توګه کې د برياليتوب شميري اخستلو ته اړتيا لري ،په انګليسي،رياضي ،او لږ تر لږه په نهه الزمي مضمونونو
کې هم۔
د اقتصادي او ټولنيزو پروګرامونو لپاره,او همدارنګه د کالسيکې پروګرام کې هم ،په نهه مضمونونو کي څلور
اضافي مضمونونه بايد جغرافیه ،تاریخ ،مدني ،او دين وي۔
طبيعي علومواو د ټکنالوژۍ پروګرامونو لپاره،په نهه مضمونونو کي دري اضافي بیولوژي ،فزیک،او کیمیا بايد
وي۔
د ښايست (جماليات) پروګرام لپاره ،ټول نهه مضمونونه انتخابي دي۔ يوه د تکړه والي ازموينه رامينځته
کيدلي شي ،خو۔
د يو حاص بدلون وړتيا لپاره د يو مضمون په ميدان کې د وړاندې پوهې ضرورت کيدلې شي کوم چي
د دغه بدلون بيلونکې نښه وي۔

څنګه به تاسو خپل اهليت
د درجي محاسبه کوئ۔

مشهورو پروګرامونو لپاره مختص شوي سيټونو شمير په مقابله کي غوښتونکو شمير زيات وي۔ ښوونځي بيا
انتخاب کوي۔ هغه کسان چې د لوړ اهليت درجه لري ته داخله ورکولي شي۔ د اهليت درجه بندي د 16
غوره موضوعاتو مجموعي شمیړه ده د مهارتي ازمويني پروګرامونو لپاره،د ازمويني شميرې هم شميرل شي۔
د اهليت ارزښتونه هغو کسانو لپاره څوک چي الزمي ښوونځي نه پسرلي کال  2011کي فارغ شوي دي:
20 = MVG

15 = VG

10 = G

د اهليت ارزښتونه هغو کسانو لپاره څوک چي الزمي ښوونځي نه پسرلي کال  2013کي فارغ شوي دي:
A = 20 = A
12,5 = D

17,5 = B
10 = E

15 = C
( 0 = Fپاتي شوي)

د یو بنديز ګريډ اهليت ارزښت  -مثال په توګه ،په نه (فزیک ،کیمیا او بیولوژي)له خوا د ضرب ترالسه کيږي،
د بنديز ګريډ ارزښت بنديږي د مضمونو تعداد سره۔ د اهليت بنديز ودرول صادر کيګي په علمي کال  2012او
په کال  2013کې زيات نه زيات شمير-يا اهليت درجه بندي 320،پوئنټس په توګه بوللي شي۔
پيل داخلي سره په علمي کال ،2014/15چا چي عصري ژبي زده کړي وي په توګه د دوی د ژبې انتخاب کوالی
شي ،چې په د لپاره د  16غوره شمير ارزښت سربېره شمير ارزښت شامل دي .زيات نه زيات د اهليت درجه
به  340پوئنټ جوړا شي۔

