Vuxenutbildningen/SFI

ANMÄLAN TILL SFI
NAMN

ADRESS

TELEFONNUMMER
PERSONNUMMER
HAR DU LÄST
SFI TIDIGARE?
För att kunna avgöra på vilken nivå du ska starta

VAD HAR DU FÖR
SKOLBAKGRUND?

Ja – jag har läst kurs….. men är inte klar



Ja – jag har läst och är klar med kurs A



Ja – jag har läst och är klar med kurs B



Ja – jag har läst och är klar med kurs C



Nej – jag har inte läst på SFI tidigare





För att kunna avgöra på vilken nivå du ska starta

HUR LÄNGE HAR DU VARIT I
SVERIGE?
För att kunna avgöra vilken på nivå du ska starta

VILKET LAND KOMMER
DU IFRÅN?
För att hitta lämpliga hjälpmedel

VILKET ÄR DITT SPRÅK?
För att hitta lämpliga hjälpmedel

KAN DU NÅGRA ANDRA SPRÅK?
För att hitta lämpliga hjälpmedel

ANMÄLNINGSDATUM

TA MED:

Legitimation eller pass

Personbevis som du kan beställa från Skatteverket

Om du har samordningsnummer behöver du intyg från
Skatteverket att du bor i Årjängs kommun

För att säkerställa din identitet
För att säkerställa din folkbokföringskommun

För att säkerställa din kommuntillhörighet

Telefonnummer till Skatteverket: 0771-567 567
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer mm. Syftet med en sådan behandling är för att
kunna säkerställa din identitet.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är allmänt intresse 20 kap SkolL. Dina uppgifter kommer att sparas i högst 3 år efter att du avslutat din utbildning.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Arbetsförmedlingen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Årjängs kommun, Barn- och utbildningsnämnden, Box 906, 672 29 Årjäng. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Årjängs gymnasieskola/Vuxenutbildning Catrin Nyrén
agyskolan@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud på Lina Johannesson 0573-141 26 lina.johannesson@arjang.se Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Besöksadress
Högdalsvägen 4
672 31 Årjäng

Postadress
Box 906
672 29 Årjäng

Telefon: 0573-142 25
Fax:
0573-142 42
E-post agyskolan@arjang.se

