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التوجيه األجتامعي هي دورة دراسية عن املجتمع السويدي لك انت الحديث يف السويد.
وفيها ستكتسب املعرفة حول حقوقك وواجباتك عن الدميقراطية السويدية وطريقة تنظيم

املجتمع. الدورة تعطيك معلومات هامة ألجل بداية جيدة يف السويد!

التوجيه األجتامعي
لك انت الحديث يف السويد

تدور الدورة حول األمور الحياتية العملية، عىل سبيل املثال األسئلة 

املتعلقة بالعمل والتعليم و السكن والرعاية والعناية الصحية 

واألطفال والعائلة. تقدم الدورة بلغتك األم أو بلغة اخرى تفهمها. 

ميكنك األستامع والسؤال واملناقشة. الدورة مجانية!

محتوى الدورة
• تتضمن الدورة تسعة مواضيع	

•  القدوم اىل السويد	
•  ان تعيش يف السويد	
•  إعالة النفس والتطور يف السويد	
•  حقوق ومسؤوليات الفرد	
•  تكوين أرسة والعيش مع األطفال يف السويد	
•  التأثري يف السويد	
•  رعاية صحتك يف السويد	
•  الشيخوخة يف السويد	
•  مقدمة و مدخل إىل اإلنرتنت	

من يستطيع األلتحاق بالدورة ؟
التوجه االجتامعي هو لك انت الذي عمرك بني 18 و 64 سنة، 

وجديد يف السويد و

•  ان تكون تابع لربنامج خطة التوطيد	
•   أو احد اعضاء األرسة من املهاجرين ومسجل يف احد.   	

 البلديات ألول مرة بعد 1 أيار 2013

تقديم الطلب ) التسجيل (
ميكنك االشرتاك عن طريق مىلء القسيمة أدناه أو إرسال رسالة 

إلكرتونية مايل إىل so@ostsam.se حيث تقوم بإدخال رقمك 

الشخيص واسمك وعنوانك ورقم هاتفك ونحن سوف نتصل بك 

عندما تبدأ دورة مناسبة لك .  

إذا كان لديك أي أسئلة حول الدورة ارسل مايل إىل

so@ostsam.se وبعدها سيتصل معك أحد املرشدين بلغتك، 
أو اتصل عىل الرقم 262772-013 لتحصل عىل جواب ألسئلتك 

باللغة السويدية.

أهالً بك

Arabiska

)الستخدام األحرف الالتينية( للتسجيل يف دورة التوجيه األجتامعي للقادمني الجدد يف لغتهم األم      

األسم: _________________________________    الرقم الشخيص: __________________________________

العنوان: ________________________________    الرمز الربيدي: ___________________________________

املنطقة: ________________________________    التلفون : ______________________________________

ما هي لغتك األم / ما هي اللغات األخرى التي ميكنك أن تتحدث بها: ______________________________________________

أرسل طلبك إىل العنوان                                                                                                   
) ال تنىس أن ترفق رسالتك بصورة عن األقامة من دائرة الهجرة(

تقديم الطلب )التسجيل(
ميكنك االشرتاك عن طريق مىلء القسيمة أدناه أو إرسال رسالة

حيث تقوم بإدخال رقمك 

     samhallsorientering@regionostergotland.se
إلكرتونية مايل إىل الشخيص واسمك وعنوانك ورقم  هاتفك ونحن

سوف نتصل بك عندما تبدأ دورة مناسبة لك.

إذا كان لديك أي أسئلة حول الدورة ارسل مايل إىل

وبعدها سيتصل معك أحد املرشدين بلغتك، 

    samhallsorientering@regionostergotland.se
لتحصل عىل جواب ألسئلتك - أو اتصل عىل الرقم

0101039318 ,1039313-010 باللغة السويدية.

أهالً بك

Region Östergötland, Regionbibliotek Östergötland, 581 85 Linköping 

تقديم الطلب )التسجيل(
ميكنك االشرتاك عن طريق مىلء القسيمة أدناه أو إرسال رسالة

حيث تقوم بإدخال رقمك 

samhallsorientering@regionostergotland.se
إلكرتونية مايل إىل الشخيص واسمك وعنوانك ورقم  هاتفك ونحن

سوف نتصل بك عندما تبدأ دورة مناسبة لك.

إذا كان لديك أي أسئلة حول الدورة ارسل مايل إىل

وبعدها سيتصل معك أحد املرشدين بلغتك، 

samhallsorientering@regionostergotland.se
لتحصل عىل جواب ألسئلتك - أو اتصل عىل الرقم

1039318-010 ,1039313-010 باللغة السويدية.

أهالً بك


