
 

 

    

 
 

التوجيه االجتماعي   
 لكل من هو حديث العهد في السويد
 
 
 
 
 
 

 ، وعن الديمقراطيةحقوقك وواجباتك سوف تكتسب المعرفة حول

معلومات هامة  هذه الدورة المجتمع. توفر طريقة تنظيمو السويدية

 السويد! في جيدة من أجل بداية – لك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

التوجيه االجتماعي   
 لكل من هو حديث العهد في السويد   

 
 
 
 
 
 

 ، وعن الديمقراطيةحقوقك وواجباتك سوف تكتسب المعرفة حول

معلومات هامة  هذه الدورة المجتمع. توفر طريقة تنظيمو السويدية

 السويد! في جيدة بدايةمن أجل  – لك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 www.informationsverige.se !فكرة

. السويد في العهد لحديثي االنترنت على بوابة هي
 تتوفر. السويدي المجتمع عن المزيد قراءة هنا يمكنك

 .مختلفة عدة لغات في المعلومات كافة
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 تدور الدورة حول األمور الحياتية العملية، على سبيل المثال:

 العمل والتعليم 

 المسكن 

 الرعاية والعناية الصحية 

 العائلة واألطفال 

 

فهمها. يمكنك تقدم الدورة بلغتك األم أو بلغة أخرى تستطيع 

 االستماع والسؤال والمناقشة.

 

 الدورة مجانية!

 محتوى الدورة
 :ثمانية مواضيع تضمن الدورةت

 السويد الوصول إلى 

 السويد الحياة في 

 السويد في والتطور إعالة النفس 

 مسؤوليات الفردحقوق و 

 السويد في األطفال مع والحياة تكوين أسرة 

 السويد في لتأثيرا 

 السويد في صحتك رعاية 

 السويد في الشيخوخة 

 الدورة؟ يمكنه االلتحاق إلى من الذي
 18 الذين تتراوح أعمارهم بين هو ألولئك التوجيه االجتماعي

 و السويد العهد فيحديث على أن يكون سنة،  46و

 خطة التوطيدبرنامج ويكون تابع ل 

 المهاجرين أو أحد أعضاء األسرة من 

 1 بعد ألول مرة البلدية )على أن يكون مسجال في

 (3102مايو 

 
 :التوجيه االجتماعي إلى الفئات التالية قدمي ال

 المنطقة االقتصادية األوروبية أو دول من مواطن 

 سويسرا

 طالب المدارس الثانوية 

 العمال المهاجرين 

 الوافد الباحث / الوافد الطالب 

 تقديم الطلب
 يمكنك تقديم الطلب من خالل االتصال بنا:

 75 53 352-070 ,82 80 58-019 رقم الهاتف:

 marie.eriksson@kumla.se البريد االلكتروني:

 www.kumla.se الموقع االلكتروني:

  Kyrkogatan 45, 692 37 Kumla عنوان الزيارة:

 
 كما نرحب باتصالك إذا كانت لديك أسئلة عن الدورة.

 !أهال وسهال
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