
□ 

Namnförtydligande/Name in block letters/اٲلسم الكامل Datum och namnteckning/Date and signaturعeالتٲریخ والتوق/ی 

I samarbete med: 
 

 

Anmälan skickas till/ 
Send application to: 

Järfälla Lärcentrum 
177 80 Järfälla 

Ankom: 

 

Anmälan till SFINX Application for SFINX 
Svenska för ingenjörer 

Personuppgifter (textas!) Personals (block letters!) المعلومات الشخصیة 
 

Personnummer (ååmmdd-xxxx)/Date of birthالرقم الشخص/ي Ingenjörsinriktning/ engineering specialization Land/Country 

Efternamn/Family name/ للقبا  Förnamn/First name /اٲلسم اٲلول 

Gatuadress/Mailing address/العنو/ان c/o 

/on PostalPostnummer/ Postadress/Cityي/ دبریلا مقلرا لمدینةا  mail-Epost/-E/ ينوریكتللٳا لبریدا 

Telefon hem/Telephone homلe/لومحملا لھاتفا هاتف المنز/MobileMobil/ När kom du till Sverige?/When did you come to Sweden? 

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

 
Kryssa för de kurser du har betyg i / Tick the courses you have scores in: 

Inga □ SFI C □ SFI D □ Sva grund □ Sva 1 □ Sva 2 □ Sva 3 □ 
 

Documents requested 
1. Certified copies of diplomas from previous education, 

and translation of them into English or Swedish 
2. Transcripts of records. Sort them in reversed 

chronological order. 
3. A copy of your residence permit in Sweden and a copy 

of some id-card. 
4. A CV 
5. Proof of English skills. (TOEFL, IELTS, TISUS result 

or a level test result from your home municipality). 

Dokumentation 
1. Vidimerad kopia på ditt examensbevis från tidigare 

utbildning, översatt till engelska eller svenska. 
2. Vidimerade kopior på din ämnesförteckning i 

kronologisk ordning. 
3. En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige och en 

kopia av din legitimation. 
4. Ett CV. 
5. Betyg på kunskaper i engelska språket (TOEFL, IELTS, 

TISUS resultat eller ett nivåtestresultat från komvux). 

  Underskrift/Signature/التوقیع 

 

Ifylles av hemkommun (om annan än Stockholms stad och Järfälla kommun): 
Namn på sökande: Personnummer på sökande: Antal erbjudna sfi-timmar i hemkommunen: 

 

 Hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes Kommun: Befattning: 
utbildning SFI C-SVA 3. Utbildningen innebär heltidsstudier. 

  

 □ Hemkommunen åtar sig inte att stå för kostnaderna för den sökandes utbildning SFI C-SVA 3. 
 
Om hemkommunen inte åtar sig, motivera varför: 
  
Datum och namnteckning: Namnförtydligande: Telefon: 

Faktureringsadress: 

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. 
 
Järfälla Lärcentrum behandlar personuppgifter med hänsyn till den personliga integriteten utifrån gällande lagstiftning. 
Mer information finns på: jarfalla.se/larcentrum/personuppgifter 


	Documents requested
	Dokumentation
	Ifylles av hemkommun (om annan än Stockholms stad och Järfälla kommun):

