Anmälan skickas till/
Send application to:

I samarbete med

Anmälan till SFINX

SFINX
Vuxenutbildningscentrum
Arbetsmarknadsförvaltningen
Box 17140
104 62 Stockholm

Application for SFINX

Svenska för ingenjörer och arkitekter
Personuppgifter (textas)/Personals (block letters)
Personnummer(ååmmdd-xxxx)/
Date of birth (yymmdd-xxxx)
–

Ingenjörsinriktning/Engineering specialization

Land/Country

Efternamn/Family name

Förnamn/First name

Gatuadress/Mailing adress

c/o

Postnummer/Postal no

Postadress/City

E-post/E-mail

Telefon hem/Telephone home

Mobil/Mobile

Ankomst till Sverige?/When did you come to Sweden?

UHR ärendenummer för bedömning av utländsk högre utbildning/UHR case number for evaluation of foreign higher education

OBS! Heltidsstudier på dagtid

NOTE! Fulltime studies, daytime

Kryssa för de kurser du har betyg i:/Tick the courses you have scores in:
Inga/None

SFI C

SFI D

SVA-Grund

SVA-1

SVA-2

SVA-3

Dokument

Documents requested

1. Vidimerade
	
kopior av dina examensbevis från tidigare utbildningar översatta till engelska eller svenska.
2. Dina ämnesförteckningar.
3. En
	 kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.
OBS! Gäller ej EU-medborgare.
4. Kopia av din legitimation.
5. Ditt CV.
6. Betyg
	
på kunskaper i engelska språket: TOEFL-, IELTS-,
TISUS-resultat eller ett nivåtestresultat från komvux.
7. Betyg/intyg
	
på dina nuvarande kunskaper i svenska.

1. Certified
	
copies of diplomas from previous education,
and translation of them into English or Swedish.
2. Official transcript.
3. A
	 copy of your residence permit in Sweden.
NOTE! Does not apply to EU citizens.
4. Copy of your id-card.
5. Your CV.
6. Proof
	
of English skills. TOEFL, IELTS, TISUS result or
a level test result from your home municipality.
7. Proof
	
of your current Swedish skills.

Underskrift/Signature
Datum och namnteckning/Date and signature
SFINX är ett framgångsrikt samarbete mellan Stockholms stad, Järfälla kommun, KTH och Länsstyrelsen som syftar till att fylla
ingenjörsgapet genom att få in invandrade ingenjörer på arbetsmarknaden. Mer information hittar du på www.sfx-ingenjor.se
Arbetsmarknadsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, kommer att i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) behandla de personuppgifter som behövs
för att erbjuda utbildning. Uppgifter kan komma att lämnas vidare till berörd utbildningsanordnare. Du har rätt att en gång per år begära att få utdrag av de
uppgifter som finns registrerade om dig. Skriftlig begäran om utdrag ska vara undertecknad och skickas till SFI Stockholm. Om felaktiga uppgifter förekommer
har du rätt att begära rättelse.

Ifylles av din hemkommun/To be completed by your municipality
Namn på sökande:

Sökandes personnummer:

Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna
för den sökandes utbildning SFI C–SVA-3.

Kommun:

Datum och namnteckning:

Namnförtydligande:

E-postadress:

Telefon:

Faktureringsadress:

Antal erbjudna sfi-timmar
i hemkommunen:
Befattning:

