
التوجيه املجتمعي

 إىل الشخص الوافد

حديثا إىل السويد

 هل وفدت حديثا إىل السويد؟ يف هذه الحالة يحق لك املشاركة يف دورة
 تعليمية للوافدين الجدد إىل السويد، وهي دورة تعليمية مجانية عن املجتمع
 السويدي. ستحصل خالل الدورة التعليمية عىل املعرفة عن حقوقك وواجباتك

 وعن الدميقراطية السويدية وكيفية تنظيم املجتمع السويدي. ستوفر الدورة
 التعليمية لك معلومات مهمة ليك تحصل عىل انطالقة جيدة يف الحياة يف

!السويد

Arabiska



من يحق له املشاركة يف الدورة التعليمية؟

تُقدم الدورة التعليمية للشخص الذي يرتاوح عمره ما بني 18 – 64 سنة والوافد حديثا إىل السويد 

والذي يشارك إما يف برنامج الرتسيخ لدى مكتب العمل اربتس فورميدلينجن أو الوافد إىل السويد 

بناء عىل عالقة القرابة واملسجل يف سجل األحوال املدنية يف بلدية سويدية لفرتة تقل عن ثالث 

سنوات.

تُقدم دورة التوجيه املجتمعي التعليمية بلغتك األم أو بلغة أخرى تتقنها. تساعد الدورة 

التعليمية الشخص الوافد حديثا عىل الدخول بشكل أرسع يف سوق العمل السويدي ويف 

الحياة االجتامعية. ستتاح لك الفرصة لإلصغاء وطرح األسئلة والتناقش.

محتويات الدورة التعليمية

تنقسم دورة التوجيه املجتمعي التعليمية يف محافظة ستوكهومل إىل أربعة أقسام:

أهال وسهال بك يف السويد  •

العمل والتعليم  •

الدميقراطية واملشاركة  •

العيش يف السويد   •



ال تُعرض الدورة التعليمية عىل الشخص إذا كان

.أحد مواطني دولة من دول التعاون االقتصادي األورويب أو سويرسا

تلميذ يف مرحلة الدراسة الثانوية

وافد عىل أساس هجرة األيدي العاملة

تلميذ ُمستضاف أو باحث ُمستضاف يف السويد

  

أسئلة عامة

لعمل بالغ للمشاركة يف الدورة التعليمية قم بإرسال رسالة الكرتونية إىل العنوان التايل.

sam@edu.stockholm.se.

إذا كانت توجد لديك أسئلة عامة قم بإرسال رسالة الكرتونية إىل العنوان التايل

infosam@edu.stockholm.se أو تواصل هاتفيا عىل الرقم 08-508-35-443      

 مركز التوجيه املجتمعي يف محافظة ستوكهومل
(Centrum för samhällsorientering i Stockholms län)

 عبارة عن مكتب تنسيق التوجيه املجتمعي ملعظم البلديات يف املحافظة. اقرأ املزيد عىل

 اإللكرتوين املتاح بالعديد من اللغات www.nyistockholm.se املوقع



   
 رقم الهاتف 443 35 08-508

 infosam@edu.stockholm.se العنوان االلكرتوين   

 www.nyistockholm.se املوقع اإللكرتوين

مركز التوجيه املجتمعي يف محافظة ستوكهومل


