
Шведська мова для 
іммігрантів 

(без підтримки ринку праці / AMS) 
 

 

Актуальні курси, на які можна подати заявку: 

 

 

 

 

Хто може подати заявку? 

Ці курси для людей, які проживають на Аландських островах і мають 

потребу у вивченні шведської мови, та належать до однієї з цих груп: 

• Особи, які перебувають під тимчасовим прихистком 

(переселенці з України). 

• Особи які шукають притулку, та зареєстровані в закладі для 

переселенців. 

• Особи, які не мають права на допомогу від AMS (пенсіонери, 

дорослі та батьки які мають догляд вдома) 

Заявка та співбесіда 

Кінцевий термін подачі заявок – 9 вересня 2022 р. Після того, як ви 

подасте заявку, персонал з Medis зв’яжеться з вами для того щоб 

записати вас на співбесіду та мовний тест, щоб визначитись з вашим 

рівнем знання мови. 

Форми для заявки ви можете отримати в приймальній Medis 

(Styrmansgatan 1), на веб-сайті Medis або в центрі для переселенців 

аландських островів (STATENS ÄMBETSHUS, Torggatan 16 B, 

Mariehamn). Заповнену форму залишіть в приймальні Medis або 

надішліть за адресою: Medborgarinstitutet, Styrmansgatan 1, 22100 

Mariehamn. 

Початок курсу: 10.10.2022 (при достатній кількості бажаючих) 

• Базовий курс (A1-A2), 30 тижнів, Пн-Пт з 9:00–11:30 

• Підготовчий курс, 10 тижнів, Пн-Пт з 12:30–15:00 

• Базовий курс онлайн (A1-A2), 10 + 20 тижнів, Пн-Пт з 18:00–20:30 



Шведська мова для 
іммігрантів 

(без підтримки ринку праці / AMS) 
 

 

Зміст курсу 

Курси зосереджені на вивченні мови, спілкуванні з наголосом, 

навички читання, сприяняття на слух, розмовних навичках та письма. 

Культура та соціальні дослідження також включені до всіх курсів. А 

також орієнтація на трудове життя та законодавство в базовому курсі. 

 

Безкоштовно 

Мовні курси безкоштовні. Платити за матеріал не потрібно, але ми 

рекомендуємо користуватися словником. Під час навчання, студенти 

Medis застраховані від нещасних випадків. 

 

Явка бов'язкова 

Відвідування курсів є обов'язковим. Ви не повинні бути відсутніми без 

дозволу або поважної причини (наприклад, хвороба тощо). 

 

Фінансування 

Ці курси фінансуються урядом провінції Аландські острови 

(Департамент освіти та культури).  

 

 

 

 

 

 

Поштова адреса: Тлф: (018) 531 637 

Styrmansgatan 1 помічник ректора 

22100 MARIEHAMN Pia Engblom 


