
 دوره جهت یابی
اجتامعی

 برای شام که تازه به

سوئد آمده اید

 آیا تازه به سوئد آمده اید؟ در اینصورت ممکن است حق رشکت در
 یک دوره آموزشی ۶۰ ساعته جهت یابی اجتامعی، دوره آموزشی

 رایگانی پیرامون جامعه سوئد، را داشته باشید. شام در مورد حقوق
 و وظایف خود، درباره مردم ساالری سوئدی و اینکه جامعه سوئد

 چگونه سازمان داده شده است، دانش کسب می کنید.  این دوره
اطالعات مهمی به شام می دهد ـ برای یک رشوع خوب در سوئد

Farsi

!



 دوره جهت یابی اجتامعی به زبان مادری شام یا به زبانی که تسلط خوبی به آن دارید
 ارائه می شود.  این دوره به شام بعنوان فرد تازه وارد به سوئد کمک می کند تا رسیع تر
 وارد بازارکار و زندگی اجتامعی شوید. شام این امکان را می یابید که بشنوید، بپرسید و

بحث منایید
 

مطالب مشمول این دوره آموزشی

دوره جهت یابی اجتامعی در استان استکهلم به چهار بخش )دفرتچه( تقسیم شده

 
 • تازه وارد به سوئد 
 •  کار و تحصیالت 

 •  مردم ساالری 
 • کودکان و خانواده

چه کسانی می توانند این دوره را بگذرانند؟
دوره جهت یابی اجتامعی برای شامیی است که بین ۱۸ تا ۶۴ سال داشته، تازه به سوئد 

آمده اید، و یا دارای یک برنامه استقرار در بازار کار )Etableringsplan( بوده و یا مهاجر از 
طریق پیوند خویشاوندی هستید که در یک کمون سوئد ظرف مدتی کمرت از سه سال ثبت 

شده اید. 

.

:



اعالم عالقمندی و ثبت نام
 اگر مایل به اعالم عالقمندی و ثبت نام در این دوره بوده و یا پرسش هایی پیرامون

دوره جهت یابی اجتامعی دارید، با ما متاس بگیرید
E-post: sam@stockholm.se  

  مرکز جهت یابی اجتامعی استان استکهلم

(Centrum för samhällsorientering i Stockholms län) 

  

دوره جهت یابی اجتامعی به شامیی که دارای رشایط زیر هستید ارائه منی شود:
 • شهروند یکی از کشورهای مشرتک املنافع و یا سوییس

• مشغول تحصیل در دبیرستان  
 • مهاجر کاری

• دانشجوی مهامن و یا محقق مهامن 
پس از پایان دوره به هرکدام از رشکت کنندگان یک گواهی آموزشی داده می شود

یک دبیرخانه مشرتک هامهنگی کننده ی دوره های جهت  یابی اجتامعی برای بیشرت کمون های 

 استان است. برای دریافت آگاهی های بیشرت ترجیحاً به وبسایت ما مراجعه منایید:

www.nyistockholm.se 

.
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Telefon: 08-508 35 443 | Epost: sam@stockholm.se  
Webbplats: www.nyistockholm.se 

مرکز جهت یابی اجتامعی استان استکهلم


