Svenska för invandrare - SFI , ansökan

Swedish for immigrants - SFI, application
Blanketten går att fylla i, spara och skicka som bilaga med e-post
eller skriva ut och skicka med vanlig post.

Sunne kommun
14. Brårudsvägen, 686 80 Sunne
0565-179 80, ann.jansson@sunne.se

Person folkbokförd i annan kommun än Sunne skickar sin ansökan till hemkommunen.
Person registered in other municipality than Sunne application shall be sent to own municipality.
Kopia av uppehållstillstånd skall bifogas ansökan / Please enclose coy of your residence permit!

Uppgifterna i ansökningsblanketten databehandlas. Du
kallas därefter till planeringssamtal med lärare.

Personuppgifter/Personal data
Personnummer (år, mån, nr)
Personal Code

Information given here will be computerized. You will get a
personal appointment with our teacher before start.

Efternamn
Family name

Förnamn
First name

C/o adress

Gatu/boxadress (street, box etc)

Postnummer
Area code
Telefon bostad
Phone home
E-postadress
E-mail address

Postadress
Postal Adress
Telefon arbete
Phone work

Mobiltelefon
Phone mobile

Ankomst till Sverige, år/Year of Arrival:……………………………..

Hemspråk/Home language ……………………………………………

Nationalitet/Citizenship:…………………………………………….…..

Övriga språk/Other languages ………………………………………..

Tidigare slutförd utbildning/ Educational background
Utländsk utbildning/Education from your home country

Svensk utbildning/Education from Sweden

 Ingen utbildning/No education

 SF kurs ………………………………Tid/Period …………………
Skola/School, city …………………………………………………..

Utländsk utbildning/antal år

Annan utbildning/Other education

Land

……………………………………

Tid/Period ……………………………………………………………
Skola/School,city ……………………………………………………

Arbete/Occupation
Arbete i hemlandet/Occupation in your home country

Arbete I Sverige/Occupation in Sweden

 Har arbetat med/Working experience



Har arbetat med/Working experience

 Har inte arbetat/No working xperience



Har inte arbetat i Sverige/No working experience in Sweden

Postadress
Sunne kommun
14. Brårudsvägen
686 80 Sunne

Besöksadress
Brårudsvägen 2,
686 80 Sunne

Telefon och fax
0565-160 00 växel
0565-179 80
076-101 79 38 mobil

Internet
www.sunne.se
ann.jansson@sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr

Mål med studierna/Purpose with the studies
Fortsatta studier, ange vad/Further studies

 Yrke, ange vilket/Profession

………………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………

 Tala och skriva svenska
i vardagliga situationer/
Speak and write Swedish
in everyday life

Önskad kurs och kurstid/I want to study
Kurs/Course

Önskad kursstart, månad/I want to start, month

 SFI, kurs……………………………………………………………
Övriga upplysningar/Other information of importance

Underskrift/Signature
Datum/Date

Namn/Name

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse. Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi
har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter
finner du på vår webbplats: https://sunne.se/gdpr

