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آشنايی با جامعه سوئد کورسی ) دوره ای ( است در باره جامعه سوئد برای شام که تازه 
وارد هستيد. شام در مورد حق و حقوق، وظائف و مسوليتها، دموکراسی در سوئد و چگونگی 

ساختار اجتأمعی سوئد آگاهی پيدا خواهيد کرد. اين دوره جهت بهرت زندگی کردن در سوئد 
اطالعات مهمی به شام خواهد داد. در اين دوره در مورد مسائل روزمره صحبت خواهد شد، 

از جمله مسائلی در مورد : کار، تحصيل، خانه، خدمات درمانی، فرزند و خانواده.

آشنايی با جامعه سوئد
برای شام که تازه به سوئد آمده ايد

این دوره به زبان مادری شام يا زبانی که به آن بيشرت تسلط 

داريد م یباشد، در اين دوره شام گوش کرده ، سوال و بحث 

خواهيد کرد، اين دوره مجانی است.

اين دوره شامل ٩ موضوع می باشد:
آمدن به سوئد	 

زندگی در سوئد	 

تامني زندگی خود و پيرشفت در سوئد	 

حقوق و مسوليتهای فردی	 

تشکيل خانواده و زندگ ی با فرزند	 

تاثري گذاری بر جامعه سوئد	 

حفظ سالمت شخصی	 

ساملندی ) پريی ( در سوئد	 

اطالعات اينرتنتی	 

اين کورس ( دوره ) شامل حال چه کسان ی ميشود؟       

۱۸ میباشند - 	 کسانی که بین سنین ۶۴	 

	 کسانی تاره استقرار در جامعه شامل حالشان ميشود	 

	 عضو خانواده مهاجری که برای اولني بار بعد از	 

۱/ می / ۲۰۱۳ نامش در یک کمون	 

 ( شهر ) ثبت شده باشد.	 

ثبت نام
شام می توانید با نوشنت مشخصات خود در پائین این صفحه ثبت 

نام کنید و یا با فرستادن میل و ذکر : تاریخ تولد، نام و شامره 

تلفن ، ما با شام متاس گرفته زمان و گروه رشکت کننده را به شام 

اطالع میدهیم                           

اگر سوالی  دارید می توانید به آدرس ما میل بفرستید یا با 

شامره تلفن ۳۱۰ - ۶۲ ۷۲ ۲۷ متاس بگیرید. خوش آمدید.
 

خوش آمدید.

Persiska

)از عالئم التني استفاده کنيد( گزارش بزبان مادری برای تازه واردين در مورد آشنايی با جامعه      

نام ______________________________________ تاريخ تولد ___________________________________

نام خيابان _________________________________ شامره پست ____________________________________

شھر _____________________________________ تلفن _______________________________________

زبان مادری تو _______________________________ زبان ديگری که ميدانی ______________________________

ثبت نام کتبی خود را به آدرس:
)ارسال مناييد يک کپی از برگه اقامت خود را که از اداره مھاجرت گرفته ايد ضميمه مناييد(.

      samhallsorientering@regionostergotland.se

      samhallsorientering@regionostergotland.se

Region Östergötland, Regionbibliotek Östergötland, 581 85 Linköping




