ANSÖKAN SFI / APPLICATION FORM SFI
Svenska för invandrare / Swedish for immigrants
Komvux Herrljunga / Vårgårda

Personuppgifter / Personal data
Personnummer / Personal identity number

Förnamn / First name

Efternamn / Family name

Utdelningsadress / Street address

Postnummer / Postal code

Postadress / Postal address

Telefon / Telephone

Telefon till anhörig / Telephone to relative

E-post / Email

Handläggare på arbetsförmedlingen / Personal contact at the employment office

Tidigare utbildning / Former education
Utländsk utbildning / Education in other country than Sweden

Hur många år har du studerat totalt? / Total number of years of education

Land / Country

Svensk utbildning? (only if you have studied at sfi before)

Jag har studerat på sfi tidigare och jag har betyg i kurs:



A



B



Övrig information / Other information
När kom du till Sverige? / Date of arrival in Sweden

Ditt språk / Your language

Nationalitet / Nationality

Övriga språk / Other languages

Skolans uppgifter / To be filled in by the school



Etablering

Studieväg		



Övrig invandrare

Kurs		

Datum för inbjuden kursstart

Postadress: 447 80 Vårgårda • Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 • Fax: 0322-60 09 60 • Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se • Hemsida: www.vargarda.se

C

Studieplan / Survey
Tidigare utbildningar (skolor, kurser m.m.) / Former education (schools, courses etc.)

Vad har du arbetat med? / Work experience

Utbildningsmål på kort sikt / Short term goals

Utbildningsmål på lång sikt / Long term goals

Övrigt / Other

Funktionshinder, sjukdom eller något annat som gör det svårt för dig att studera / Functional disability, disease or something else that might impair your studies

Underskrift / Signature
Jag godkänner att uppgifterna får registreras hos arbetsförmedlingen och utbildningsanordnare samt vid kontakter med ev.
social-/flyktinghandläggare. Personuppgifterna kommer att registreras enligt Dataskyddsförordningen.
I hereby approve that this information may be registered at the employment office, educational institutions and also used in
contact with social and/or refugee workers. The personal information will be registered in accordance with the General Data
protection regulation (GDPR).
Ort och datum / Place and date

Namnteckning / Signature

Namnförtydligande / Your name in plain text

Lämna din ansökan till administratören på Komvux i Vårgårda eller skicka den till: Vuxenutbildningen, 447 80 Vårgårda
Hand in your application to the administrator at Komvux in Vårgårda or send it to: Vuxenutbildningen, 447 80 Vårgårda

