جهتیابی جامعه
برای شما که تازه به سویدن وارد شده اید
جهتیابی جامعه یک کورس آموزش در مورد جامعه سویدي و بخاطر شما که تازه به سویدن وارد شده اید
میباشد .شما در مورد حقوق و مسؤلیتهای تان ،دیموکراسی سویدی و اینکه جامعه چگونه تنظیم گردیده معلومات
بدست خواهد آوردید .این کورس بخاطر یک آغاز خوب در سویدن برای شما معلومات مهم ارائه میکند.

که میتواند در کورس ثبت نام کند؟




جهتیابی جامعه برای شما ترتیب گردیده که سن تان از  ۸۸سال الی  ۴۶سال
باشد ،تازه به سویدن وارد شده باشید و
شامل یک برنامه جاگزینی باشید
و یا مهاجر نسبی باشید (و بعد از تاریخ  ۸مئی  ۳۱۸۲بار اول در یک
شهروالی ثبت احوال نفوس گردیده باشید)








جهتیابی جامعه برای افراد درج ذیل تقدیم نمیشود
تابع اتحادیه اروپایي )کشورهای مربوطه  )EESو یا سویس
محصل لیسه
مهاجر کاري
محصل مهمان  /محقق مهمان

این در مورد زندگی روزمره مثال امور کار و تحصیل ،منزل ،صحت و
مواظبت و نیز اطفال و خانواده .این کورس به لسان مادری شما و یا دیگر لسان
که شما بلد باشید ترتیب گردیده .شما میتوانید که سماعت کنید ،بپرسید و بحث
کنید .کورس منجانی میباشد.

محتویات کورس
این کورس عبارت از  ۸عدد موضوع میباشد
 وارد شدن به کشور سویدن
 در سویدن زندگی سپری کردن
 کمایي عاید و پیشرفت در سویدن
 حقوق و مسؤلیتهای یک شخص
 ساختن خانواده و با اطفال زندگی کردن در سویدن
 تاثیر انداختن در سویدن
 مواظبت صحی در سویدن
 بزرگ شدن در سویدن

عریضه
شما میتوانید از طریق تماس ثبت نام کنید
تیلفون35 52 78 (receptionen i :

046Flyktingenheten) ; 046-35 52 89 (Julia Kumbaro,
)samordnare för samhällsorientering
ایمیلjulia.kumbaro@lund.se:

صفحه انترنیتی:

http://www.lund.se/Medborgare/Omsorgsocialt-stod-hjalp/nyilund/flyktingmottagning/
ادرس مالقاتSocailförvaltningen/Flyktinenheten :
Bangatan 10 A, 2 våning, 221 05 Lund
شما در صورتیکه سواالت داشته باشید میتوانید با ما تماس بگیرید

خوش آمدید!

تیلفون046-355278 :
ایمیلjulia.kumbaro@lund.se:
صفحه انترنیتیhttp://www.lund.se :
ادرس مالقاتBangatan 10 A i Lund :

هدایت!  www.informationsverige.seیک صفحه
انترنیتی برای کسانیکه تازه به سویدن وارد شده اند میباشد .اینجا شما
میتوانید در مورد جامعه سویدن معلومات مزید بدست بیاورید .تمام
معلومات به زبانهای مختلف تقدیم گردیده اند.

