
مطالعات اجتامعی

 برای شام که

 تازه به سویدن

آمده اید

 آیا شام تازه به سویدن آمده اید؟ شام حق دارید در کورس مطالعات
 اجتامعی رشکت کنید، در این یک کورس رایگان اطالعات مفید در باره

 جامعه سویدن به شام  تدریس میشود. برای شام در باره حقوق و مکلفیت
 های تان، در باره دموکراسی و قوانین سویدن و این که جامعه چگونه اداره
 میشود آگاهی داده میشود. کورس به شام معلومات مهمی را برای یک آغاز

.خوب در سویدن را خواهد داد

Dari

.



محتوای کورس یا مطالب درسی

 در والیت استکهلم که شامل 26 شاروالی است”  مطالعات اجتامعی در چهار بخش تقسیم و
تدریس میشود

بخش اول| به سویدن خوش آمدید 

بخش دوم| کار و تحصیل 

بخش سوم| دیموکراسی و سهم گیری 

بخش چهارم| در سویدن زنده گی کردن 

چه کسی در کورس اشرتاک کرده می تواند؟
مطالعات اجتامعی برای شامها که 18 الی 64  ساله هستید، تازه به سویدن آمده اید و یا در برنامه 

جاگزینی و استقرار در اداره کار اشرتاک دارید یا بخاطر نسبت داشنت با کسی مهاجرت منوده اید و در 
یکی از شاروالی )کمون( سویدن به مدت کمرت از سه سال ثبت احوال نفوس استید، می باشد.

مطالعات اجتامعی به زبان مادری شام و یا یک زبان دیگر که شام خوب آنرا می فهمید تدریس 

میشود. کورس به شام  بعنوان تازه وارد کمک می کند که زودتر به بازار کار سویدن راه یابید و 

زنده گی اجتامعی بهرتی را تجربه کنید. شام میتوانید برای سوالهای خود جواب دریافت کنید و 

نظرات مفید خود را نیز در جمع میتوانید رشیک سازید.

:



مطالعات اجتامعی به شام که شامل این گروه ها استید منی باشد:

شهروند منطقه اقتصادی اروپا  •

دانش آموز مکتب جمناسیوم  •

مهاجر کاری  •

محصل مهامن یا محقق مهامن  •

رکز مطالعات اجتامعی در والیت استکهلم  یک شعبه اداری هامهنگ کننده برای مطالعات 

اجتامعی در شاروالی های این والیت دارد و برای اظالعات بیشرت لطف منوده به وبسایت چند 

 www.nyistockholm.se .زبانه ما مراجعه کنید

ثبت نام و سواالت

 sam@edu.stockholm.se  .برای ثبت نام کردن به کورس به این آدرس ایمیل نامه بنویسید

برای سواالت عمومی به infosam@edu.stockholm.se  ایمیل کنید یا به
متاس بزنید.  443 35 08-508



Centrum för samhällsorientering i Stockholms län    
Telefon: 08-508 35 443 | Epost: sam@stockholm.se  

Webbplats: www.nyistockholm.se 

مرکز مطالعات اجتامعی در والیت استکهلم


