
إلى الوافدين الجدد في لودفيكا وسميديباكين
عندما تكون وافداً إلى بلد ومجتمع جديدين فهناك عدة أمور تختلف عما كنت معتاداً عليه. نحن نفهم أنه قد يكون لديك عدد كبير من 

األسئلة عن كيفية مسير األمور هنا في السويد. لذلك حاولنا جمع معلومات نظن أنها ستساعدك بصفتك وافداً جديداً في السويد. 

تجد في هذا الكتيّب نصوصاً قصيرة عن مواضيع مختلفة من المهم معرفتها. إذا كنت تريد الحصول على معلومات بشكل مفّصل عن أي 
 من المواضيع فهناك مواقع إنترنت فيها معلومات شاملة عن المجتمع السويدي بعدة لغات. ابدأ بزيارة الموقع 

www.informationsverige.se

قائمة عن المنشورات اإلعالمية التي تجدها في هذا الكتيّب
قائمة ما يجب فعله	 
Migrationsverket )مصلحة الهجرة(	 
Skatteverket )مصلحة الضريبة(	 
Försäkringskassan )صندوق التأمينات(	 
العمل	 
المسكن	 
االقتصاد 	 
الصحة/الرعاية الصحية	 
تعلّم اللغة السويدية/الدراسة	 
في الحاالت الطارئة	 
النقل العام	 
 الخدمات االجتماعية )دور دائرة الخدمات االجتماعية، دعم اإلعالة، العنف في 	 

العالقات األسرية(
المدرسة ونظام مالحظة األطفال	 
ألولياء األمور )دار الحضانة المفتوحة، الحضانة/المدرسة(	 
 لليافعين )مركز الشباب للتوعية الجنسية، منظمة حقوق الطفل في المجتمع، حدائق 	 

أوقات الفراغ، معاهدة الطفل، أرقام هاتف للتحدث مع شخص عن أمور مختلفة(
خدمة المهاجرين البلدية	 
المكتبات	 
الثقافة ووقت الفراغ	 



قائمة ما يجب فعله في بداية إقامتك في السويد
عندما تصل كوافد جديد في السويد وتحصل على تصريح اإلقامة فهناك عدة أمور عملية يجب االهتمام بها. حررنا قائمة تذكيرية لتسهيل 

األمور عليك. 

ما ال تحتاج إلى فعله:
 طلب نفقة األطفال إذا كان لديك أطفال عمرهم أقل من 16 سنة. تحصل على أول عالوة الطفل بشكل تلقائي بعد 	 

حصولكم على تصريح اإلقامة أنت والطفل، وبعد التسجيل في قيد النفوس وبعد أن يكون صندوق التأمينات حقق 
فيما إذا لديك الحق في الحصول على عالوة الطفل. 

 طلب إعانة دراسية لألطفال الذين يدرسون في الثانوية أو تمديد عالوة الطفل لألطفال الذين عمرهم 16 سنة أو أكثر 	 
ومازالوا يدرسون في المدرسة األساسية.

لديك قائمة عما يجب فعله:
 تقديم طلب إلى مصلحة الضريبة لتسجيل نفسك في قيد النفوس في العنوان الجديد في البلدية والحصول على أربعة 	 

أرقام اإلضافية من رقمك الشخصي
تقديم طلب لبطاقة الهوية	 
تقديم طلب لفتح حساب مصرفي	 
الحصول على تأمين منزلي لدى شركة تأمين.	 

كما قد تحتاج إلى:
 التسجيل في Arbetsförmedlingen )مكتب العمل( للحصول على خطة ترسيخية إذا كان عمرك يتراوح ما بين 	 

20 و65 سنة، أو إذا كان عمرك بين 18 و19 سنة وليس لديك أولياء أمور في السويد
تقديم طلب نقدية السكن لدى صندوق التأمينات	 
 تقديم طلب نقدية الوالدين لدى صندوق التأمينات إذا كنت في المنزل مع أطفالك الصغار بدل العمل أو الدراسة أو 	 

البحث عن عمل
تقديم طلب لتعلم اللغة السويدية لألجانب واإلطالع على المجتمع	 
تسجيل نفسك في طابور السكن لدى شركات السكن المحلية	 
تسجيل أطفالك في طابور دار الحضانة/دار أوقات الفراغ.	 



Migrationsverket )مصلحة الهجرة(
مصلحة الهجرة هي الجهة في السويد التي تفحص طلبات األفراد الذين يريدون اإلقامة في السويد أو يحتاجون إلى فيزا أو تصريح اإلقامة 

لزيارة البلد أو يريدون طلب الحماية من االضطهاد أو الحصول على الجنسية السويدية.

االستمارات متوفرة باللغة السويدية فقط. للحصول على مساعدة في ملء االستمارات يمكنك حجز موعد في مكتب مصلحة الهجرة في 
migrationsverket.se يمكنك حجز موعد على الموقع .Borlänge بورلينيه

المزيد من المعلومات
1235235-077 )خدمة باللغة السويدية واالنكليزية( رقم الهاتف:  

يوم االثنين إلى الجمعة في الساعة: 16.00-08.00   
www.migrationsverket.se موقع اإلنترنت:  



Skatteverket )مصلحة الضريبة(
مصلحة الضريبة مسؤولة عن الضرائب وضرائب العقارات والتسجيل في قيد النفوس وتسجيل جرد الموارد والديون. كما تصدر مصلحة 

الضريبة بطاقات الهوية لألشخاص المسجلين في قيد النفوس في السويد وتهتم بديون الدولة.

التسجيل في قيد النفوس
يجب عليك االتصال بمصلحة الضريبة مباشرة بعد الحصول على تصريح اإلقامة لكي تسجل نفسك في قيد النفوس. يجب تقديم البالغ من 
خالل زيارة شخصية إلى مكتب خدمة مصلحة الضريبة. عندما تصل إلى مكتب الخدمات )servicekontoret( يجب أن ترافقك كامل 

األسرة التي انتقلت إلى السويد، بما فيه األطفال. 

إذا كنت مقيماً في لودفيكا وسميديباكين فإن أقرب مكتب خدمة يقع في لودفيكا. 
عند زيارة مصلحة الضريبة يجب إحضار معك:

جوازات السفر	 
بطاقة تصريح اإلقامة السويدية	 
وثائق أخرى من البلد األم، مثل شهادة الزواج أو شهادة الميالد أو غيره. 	 

بطاقة الهوية
أنت بحاجة إلى بطاقة هوية سويدية لكي يمكن لك إثبات هويتك. وقد تحتاج إليها في عدد كبير من األوضاع، على سبيل المثال في البنك 

أو عند زيارة المستشفى أو مركز الرعاية الصحية. يجب عليك زيارة مكتب خدمة مصلحة الضريبة بنفسك لتقديم طلب بطاقة هوية. 
ويمكنك هناك تصويرك للحصول على صور للبطاقة. 

لكي يمكنك تقديم طلب بطاقة هوية يجب عليك أن:
تكون مسجالً في قيد النفوس في السويد	 
يكون عمرك على األقل 13 سنة	 
تبرز إيصاالً يثبت أنك دفعت رسم طلب بطاقة الهوية	 
يمكن لك إثبات من أنت )إثبات هويتك(	 
إذا كان عمرك أقل من 18 سنة فيجب إبراز موافقة أولياء أمرك.	 

مكتب خدمة مصلحة الضريبة في لودفيكا وسميديباكين ال تصدر بطاقات هوية.
للحصول على بطاقة هوية يجب عليك التوجه نحو مكتب خدمة مصلحة الضريبة في بورلينيه. 

المزيد من المعلومات
Servicekontor Ludvika مصلحة الضريبة، مكتب خدمة لودفيكا

شارع ستورغاتان Storgatan( 16(، لودفيكا العنوان:   
077-1567567 رقم الهاتف:  

Servicekontor Borlänge مصلحة الضريبة، مكتب خدمة بورلينيه
شارع ستاشيونغاتان Stationsgatan( 2(، بورلينيه العنوان:   

077-1567567 رقم الهاتف:  
www.skatteverket.se :اقرأ المزيد على الموقع

www.skatteverket.se/otherlanguages :معلومات بعدة لغات



Försäkringskassan )صندوق التأمينات(
صندوق التأمينات هي سلطة تدفع أمواالً لعائالت األطفال والمرضى واألشخاص الذين يعانون من قصور وظيفي. تسمى هذه األموال 

بتعويض. مهمة صندوق التأمينات هو اتخاذ قرارات عما إذا كان لك الحق أم ال في الحصول على المساعدات التي تدخل ضمن التأمين 
االجتماعي ويقوم صندوق التأمينات بدفعها أيضاً. يمكنك لدى صندوق التأمينات تقديم طلب للحصول على سبيل المثال على نقدية السكن، 

نقدية الوالدين أو نقدية الحمل، والتعويض المرضي. يشمل التأمين االجتماعي السويدي كل األشخاص المقيمين في السويد أو الذين 
 يعملون فيها. 

هناك بعض التعويضات التي يحق لك الحصول عليها بصفتك مقيماً في السويد. وهناك تعويضات أخرى يجب أن تعمل في السويد لكي 
يمكن لك الحصول عليها.

تجد على موقع صندوق التأمينات معلومات بعدة لغات تتوجه للوافدين الجدد في السويد. المعلومات متوفرة باللغة السويدية واالنكليزية 
والفنلندية والعربية والدرية والتغرينية والصومالية. 

 www.forsakringskassan.se بإمكانك حجز موعد بلغتك على الموقع

المزيد من المعلومات
صندوق التأمينات

شارع ستورغاتان Storgatan( A 16(، لودفيكا العنوان:   
المزيد من المعلومات على الموقع:

www.forsakringskassan.se/privatpers/flytta-till-arbeta-studera-eller-nyanland-i-sverige



العمل
 Arbetsförmedlingen )مكتب العمل( 

مكتب العمل هو أكبر مكتب وساطة عمل في السويد. أهم مهمة التي تقع على عاتق مكتب العمل هو جمع سوياً الباحثين عن عمل مع 
أرباب العمل. مكتب العمل متوفر في كامل السويد وجميع الخدمات مجانية. كما أن مكتب العمل هو الجهة المسؤولة عن خطط ترسيخ 

الوافدين الجدد في السويد. 

لالتصال بمكتب العمل يمكنك االتصال هاتفياً أو ارسال رسالة الكترونية أو التراسل الفوري. الموظفون الذين يجيبون يتكلمون اللغة 
السويدية واالنكليزية. كما يمكنك حجز موعد بلغتك عبر خدمة زبائن مكتب العمل. إذا كانت لديك خطة ترسيخية فيقدم مكتب العمل 

 الخدمة هاتفياً باللغة العربية أو الفارسية أو الصومالية أو التغرينية أو الروسية. تجد المزيد من المعلومات على الموقع
www.arbetsformedlingen.se

تأسيس شركة خاصة  
إذا كنت تريد تأسيس شركة خاصة يمكنك االتصال ب AB Samarkand2015 في لودفيكا. 

كما يمكنك االتصال بNyföretagarcentrum الذين ينظمون دورات تأسيس شركة خاصة بعدة لغات.

المزيد من المعلومات
Arbetsförmedlingen مكتب العمل

شارع ستورغاتان Storgatan( 16(، لودفيكا العنوان:   
077-1600000 رقم الهاتف: 

www.arbetsformedlingen.se موقع اإلنترنت:  
AB Samarkand2015

شارع فريدسغاتان Fredsgatan( 27(، لودفيكا العنوان:   
0240-86040 رقم الهاتف: 

www.samarkand2015.com موقع اإلنترنت: 
Nyföretagarcentrum Ludvika-Smedjebacken
شارع كارالفيغين Carlavägen( 21(، لودفيكا العنوان:   

 0240-14460 رقم الهاتف: 
ludvika@nyforetagarcentrum.se البريد االلكتروني: 

www.nyforetagarcentrum.se/ludvika موقع اإلنترنت: 
www.facebook.com/nyaentreprenorerludvika فيس بوك: 



المسكن
في لودفيكا وسميديباكين هناك شركتين تؤجر مساكن، وهي Ludvikahem في لودفيكا وBärkehus في سميديبياكين. يمكنك أيضاً 

االتصال بشركات مساكن من القطاع الخاص. لشراء منزل أو شقة يمكنك االتصال بسمسار عقارات. 

معلومات هامة
هناك بعض شركات المساكن التي تستعمل نظام الطابور وتجمع فيها عالمات، على 

سبيل المثال Ludvikahem. كلما كانت فترة انتظارك في الطابور أطول، كلما ازداد 
عدد العالمات لديك وتزداد فرصك في الحصول على شقة. هناك شركات مساكن أخرى 
ال تستعمل نظام الطابور بل يجب تقديم إشعار بالتعبير عن االهتمام إذا كانت هناك شقة 

شاغرة تثير اهتمامك. اتصل بشركة المساكن أو اطلع على موقع اإلنترنت لمعرفة الشروط 
السارية لدى كل شركة. الحظ أنك قد تحتاج إلى االنتظار عدة سنوات قبل أن تجمع الكافي 

من العالمات وقبل أن يتم العرض عليك شقة إيجار. 

المزيد من المعلومات
Ludvikahem

0240-86900 رقم الهاتف: 
info@ludvikahem.se البريد االلكتروني: 
www.ludvikahem.se موقع اإلنترنت:  

Bärkehus
0240-668800 رقم الهاتف: 

barkehus@smedjebacken.se البريد االلكتروني: 
www.barkehus.se موقع اإلنترنت:  

Kopparleden
08-12032215 رقم الهاتف: 

 info@kopparleden.se البريد االلكتروني: 
www.kopparleden.se موقع اإلنترنت:  

Farstukvisten
0240-18500 رقم الهاتف: 

 info@farstukvisten.se البريد االلكتروني: 
www.farstukvisten.se موقع اإلنترنت:  

 Sunnanbo kb
070-3185806 رقم الهاتف: 

www.sunnanbo.se/kontakt.html البريد االلكتروني: 
www.sunnanbo.se موقع اإلنترنت:  

 المزيد من المعلومات عن المؤجرين في لودفيكا: 
www.hyrabostad.se/ludvika

 المزيد من المعلومات عن المؤجرين في سميديباكين: 
www.hyrabostad.se/smedjebacken

 مساكن للبيع:
hemnet.se



االقتصاد
فتح حساب مصرفي

لكي يمكن الحصول على أموال مثل الراتب أو التعويضات أو مساعدة مالية من صندوق التأمينات أو استعارة من اللجنة المركزية للدعم 
 الدراسي الخ، يجب أن يكون لديك حساب مصرفي. 

يمكنك اختيار البنك التي تريدها. بنوك Swedbank, Nordea, Handelsbanken وLänsförsäkringar لديها فروع في 
لودفيكا. في سميديبياكين بنك Norrbärke Sparbank لديها فرع. لفتح حساب مصرفي يجب أوالً أن يكون لديك بطاقة هوية سويدية 

وتأخذها معك عندما تذهب إلى البنك التي تريد فتح الحساب فيها. 

عندما يتم فتح الحساب المصرفي يمكن لك التعامل بحسابك بواسطة خدمات البنك عبر اإلنترنت أو الهاتف. سوف تحصل على المزيد من 
المعلومات من البنك التي تختارها. 

BankID الهوية االلكترونية
BankID عبارة عن هوية الكترونية تستعملها إلثبات هويتك، على سبيل المثال في البنك أو صندوق التأمينات أو اللجنة المركزية للدعم 

 .Mobilt BankIDفي البطاقة و BankID ،في ملف في الحاسوب BankID :الدراسي. هناك ثالثة أنواع من الهوية االلكترونية

 BankID عبر خدمات البنك على اإلنترنت. كما تحتاج إلى تحميل التطبيق BankID يتم طلب
 الضروري لكي يشتغل BankID على نحو جيد. 

الحظ أن الهوية االلكترونية شخصية ويجب عليك أنت فقط استعمالها. 

 تجد المزيد من المعلومات باللغة السويدية واالنكليزية على الموقع 
www.bankid.com

المزيد من المعلومات
بنوك في لودفيكا

Länsförsäkringar Bank
شارع ستورغاتان Storgatan( 32(، لودفيكا العنوان: 

Nordea
شارع كارالفيغين Carlavägen( 12(، لودفيكا العنوان: 

Handelsbanken
شارع ستورغاتان Storgatan( 26(، لودفيكا العنوان: 

Swedbank
شارع ستورغاتان Storgatan( 15(، لودفيكا العنوان: 

بنوك في سميديباكين
Norrbärke Sparbank

شارع هامنغاتان Hamngatan( 2(، سميديباكين العنوان: 
المزيد من المعلومات على المواقع: 

 www.swedbank.se | www.nordea.se | www.handelsbanken.se 
www.lansforsakringar.se | www.norrbarke-sparbank.se



الرعاية الصحية والطبية
إذا مرضت أنت أو أحد أفراد عائلتك فيجب أوال وقبل كل شييء التوجه نحو مركز الرعاية الصحية )vårdcentral(. في بعض 

األوقات مثل الليل وعطلة نهاية األسبوع يكون مركز الرعاية الصحية مغلقاً. إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة فيجب التوجه نحو العيادة 
المناوبة أو عيادة اإلسعاف. اتصل بمركز الرعاية الصحية لمعرفة عيادة اإلسعاف القريبة من مسكنك، أو اطلع على موقع مركز الرعاية 

الصحية على اإلنترنت.

اختيار مركز الرعاية الصحية
بإمكانك اختيار مركز الرعاية الصحية الذي تريد االنضمام إليه أنت وأفراد أسرتك. يختار عدد كبير من الناس مركز الرعاية الصحية 

القريب من مسكنهم. بإمكانك االختيار بين مركز الرعاية الصحية العام أو من القطاع الخاص. عندما تذهب أول مرة إلى مركز الرعاية 
الصحية تحتاج إلى مساعدة لتسجيل نفسك هناك. إذا لم تقم بتسجيل نفسك في مركز الرعاية الصحية فسوف يتم تسجيلك بشكل تلقائي في 

المركز القريب من مسكنك. بإمكانك تغيير مركز الرعاية الصحية في أي وقت تريد، إذا انتقلت مثالً إلى عنوان آخر. إذا كنت تريد تغيير 
مركز الرعاية الصحية فيجب الذهاب إلى مركز الرعاية الصحية الذي تريد االنتقال إليه لتسجيل نفسك هناك. 

العيادة المناوبة 
إذا كنت مريضاً وكان مركز الرعاية الصحية مغلقاً فيجب لك أوال وقبل كل شيء االتصال باإلرشاد الصحي على الرقم 1177 للحصول 

على إرشادات. مركز الرعاية الصحية لديه خدمة مناوبة في مستشفى لودفيكا. 

عيادة اإلسعاف
عيادة اإلسعاف مفتوحة على مدار الساعة. يمكنك الذهاب إلى عيادة اإلسعاف إذا كنت تعرضت إلى إصابة خطيرة أو مرض طارئ. قد 

تكون مدة االنتظار في عيادة اإلسعاف طويلة. تُعطى األولية في عيادة اإلسعاف لألشخاص المصابين أو المرضى أكثر من اآلخرين. من 
األفضل عدم الذهاب إلى عيادة اإلسعاف في المستشفيات قبل أن تكون اتصلت أوالً باإلرشاد الصحي. إذا لم تكن مريضاً أو مصاباً بشكل 

طارئ فيجب االتصال بمركز الرعاية الصحية الخاص بك أو العيادة المناوبة.

مركز العائالت/ مركز رعاية الطفولة
مركز العائالت VillGott في لودفيكا ومركز رعاية الطفولة في سميديباكين عبارة عن أماكن يلتقي فيها المقبلون على األبّوة والعائالت 

التي لديها أطفال في عمر 0-6 سنوات. يوجد في مركز العائالت حضانة مفتوحة، دائرة الخدمات االجتماعية، قابالت، مركز رعاية 
الطفولة وأخصاء الطب النفسي لألطفال واألمهات. يعرض مركز العائالت/مركز رعاية الطفولة على كل األطفال في عمر 0-6 سنوات 
إجراء تقييم تطور الطفل، نصائح الرضاعة، تلقيحات، محادثات صحية ونصائح ودعم لألمومة/األبوة. الرعاية الصحية لألطفال مجانية.

القابالت وعيادة الوالدة
عدد كبير من المستشفيات لديها عيادة القابالت التي يمكن لِك الذهاب إليها للحصول على نصائح ورعاية وإجراء فحوص خالل فترة 
الحمل. تعرض عليك العيادة فحوص الحمل، استشارات منع الحمل، فحوص نسائية ونصائح للواتي لديهن معاناة بسبب سن اليأس. 

وتعرض العيادة أيضاً دورات للمقبلين على األبّوة. سوف تعلمِك القابلة عن المستشفى أو عيادة الوالدة التي يمكن لِك الوالدة فيها. أقرب 
 .)Falu lasarett( عيادة والدة في إقليم داالرنا تقع في مستشفى فالو 

يجب عليِك دائماً االتصال هاتفياً قبل الذهاب إلى عيادة الوالدة. بإمكانك االتصال بهم على الرقم 492176-023 و023-492295. 

www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Kvinnosjukvard/اقرئي المزيد على
Falun/Forlossningsavdelningen

Ungdomsmottagning مركز الشباب للتوعية الجنسية
مراكز الشباب للتوعية الجنسية متاحة لليافعين والشباب في عمر 13 إلى 23 سنة، وتساعدهم في األسئلة المتعلقة بالجنس والصحة 
والعالقات. إن زيارة مركز الشباب للتوعية الجنسية مجاني. يعمل في مركز الشباب للتوعية الجنسية قابالت ومرشدون اجتماعيون 

وأخصائيو الطب النفساني وممرضات وأطباء وأطباء نسائيون. 

تجد بيانات االتصال على ظهر الصفحة.



المزيد من المعلومات
مراكز الرعاية الصحية

Ludvika-Grängesberg مركز الرعاية الصحية في لودفيكا- غرينسبيرغ
مستشفى لودفيكا، لودفيكا العنوان: 

0240-495100 رقم الهاتف: 
Sunnansjö مركز الرعاية الصحية في سوناشو

شارع شوكستوغفيغين Sjukstugevägen( 3(، سوناشو  العنوان: 
0240-495700 رقم الهاتف: 

 Smedjebacken مركز الرعاية الصحية في سميديباكين
شارع بيرسالغسفيغين Bergslagsvägen( 11(، سميديباكين العنوان: 

0240-495800 رقم الهاتف: 
Engelbrekt Ludvika

شارع إنغلبيكتسغاتانEngelbrektsgatan( 20( ، لودفيكا العنوان: 
0240-695100 رقم الهاتف: 

Engelbrekt Söderbärke
شارع بيركيفيغين Bärkevägen( 28(، سوديربيركي العنوان: 

0240-695100 رقم الهاتف: 
مركز العائالت/ مركز رعاية الطفولة

 VillGott مركز العائالت
شارع ليونغهيلسفيغين Ljunghällsvägen( 1(، لودفيكا العنوان: 

0240-495100 رقم الهاتف: 
مركز رعاية الطفولة في سميديباكين

شارع بيرسالغسفيغينBergslagsvägen( 11( ، سميديباكين العنوان: 
0240-495800 رقم الهاتف: 

القابالت وعيادة الوالدة
مركز الرعاية الصحية في لودفيكا- غرينسبيرغ Ludvika-Grängesberg )وحدة القابالت، الطابق 7(

مستشفى لودفيكا، لودفيكا العنوان: 
0240-495284 رقم الهاتف: 

Engelbrekt مركز الرعاية الصحية إينغلبريكت
شارع إنغلبيكتسغاتان Engelbrektsgatan( 20(، لودفيكا العنوان: 

0240-695126 رقم الهاتف: 
www.vcengelbrekt.se موقع اإلنترنت: 

رعاية األمومة سميديباكين
شارع بيرسالغسفيغين Bergslagsvägen( 11(، سميديباكين العنوان: 

0240-495836 رقم الهاتف: 
مراكز الشباب للتوعية الجنسية

مركز الشباب للتوعية الجنسية في لودفيكا )المدخل في الحديقة(
شارع كارالفيغين Carlavägen( 34(، لودفيكا العنوان: 

0240-86760 رقم الهاتف: 
مركز الشباب للتوعية الجنسية في سميديبياكين

فاساغاتان Vasagatan 18E( 18( إي، سميديبياكين العنوان: 
0240-76226 رقم الهاتف: 



تعلم اللغة السويدية
إن تعلم لغة البلد الذي تقيم فيه له أهمية كبيرة، وذلك ليس فقط للحصول على عمل أو للدراسة بل لكي تندمج في المجتمع وتتعلم المزيد 

عن ثقافة البلد الجديد. هناك عدة وسائل لتعلم اللغة السويدية:

 SFI - اللغة السويدية للمهاجرين
اللغة السويدية للمهاجرين أو SFI هو تعليم لغوي مؤهل يمنح الكبار الذين لديهم لغة أم مختلفة عن اللغة السويدية معارف أساسية في 
اللغة السويدية. يحق لكل من عمره 16 سنة أو أكثر ومسجل في قيد النفوس في السويد ويفتقد معارف أساسية في اللغة السويدية أن 

يدرس اللغة السويدية للمهاجرين. يمكنك أيضاً الدراسة على بعد إذا كنت تريد توحيد الدراسة مع عمل أو تدريب مهني.

www.vbu.se/svenska-for-invandrare المزيد من المعلومات على موقع

اللغة السويدية كلغة ثانية
مادة اللغة السويدية كلغة ثانية تمنح التالميذ الذين لديهم لغة أم مختلفة عن اللغة السويدية فرصة لتطوير قدراتهم اللغوية الشفهية. يمكن 

دراسة اللغة السويدية كلغة ثانية في المدرسة األساسية والثانوية على حد سواء. 

www.vbu.se/svenska-som-andrasprak  المزيد من المعلومات على موقع

 Språkvän صديق لغوي
نشاط الصديق اللغوي عبارة عن نشاط يهدف إلى منح السويديين واألشخاص الذين لديهم خلفية أجنبية فرصة لالتقاء في شروط متساوية 

لتعلم أشياء من بعضهم البعض. قم بالتدرب على اللغة السويدية وتعلم المزيد عن المجتمع السويدي من خالل الحصول على صديق 
لغوي.

دراسة اللغة السويدية بمفردك
ادرس اللغة السويدية بمفردك. يمكنك التدرب على اللغة السويدية بمفردك أو مع اآلخرين بواسطة وسائل وأجهزة مساعدة مختلفة.

www.informationsverige.se
www.sprakkraft.org

/www.pratstart.se/lara-sig-svenska
www.sfipaddan.se

المزيد من المعلومات
بلدية لودفيكا

www.ludvika.se/integration موقع اإلنترنت:  
www.smedjebacken.se/integration بلدية سميديباكين موقع اإلنترنت:  



في الحاالت الطارئة
112 )خدمة اإلنقاذ، إسعاف، شرطة(

 يجب استعمال رقم 112 في الحاالت الطارئة عند وجود خطر على الحياة أو الممتلكات أو البيئة. 
تعني الحالة الطارئة أنك بحاجة إلى مساعدة سريعة من قبل سيارة االسعاف أو خدمة اإلنقاذ أو الشرطة أو اإلنقاذ الجوي أو البحري أو 

في الجبال، أو قسيس مناوب أو معلومات عن السموم. 

 إذا كنت مريضاً فيجب أوال وقبل كل شيء االتصال برقم 1177 للحصول على استشارة عن حالتك المرضية. 
. www.1177.se للمزيد من المعلومات

www.sosalarm.se  المزيد من المعلومات عن أرقام هاتفية هامة على الموقع

التهديد والعنف
إذا تعرضِت بصفتك امرأة إلى التهديد والعنف وتحتاجين إلى مساعدة فيمكنك االتصال بخط دعم النساء على مدار الساعة على الرقم 

.020-505050

يمكن أيضاً للنساء االتصال بTerrafem. يتحدث هنا الموظفون 50 لغة مختلفة. ساعات دوام Terrafem ما بين 17:00-08:00 
في أيام األسبوع العادية واالتصال مجاني. يمكنك االتصال بهم على الرقم 020-521010.

في لودفيكا-سميديباكين هناك خفارة للشابات والنساء لديها معارف وخبرات عديدة وترغب في دعم النساء والفتيات اللواتي يتواجدن في 
أوضاع صعبة. يمكنك االتصال بهن على الرقم 0240-19910.

من المهم أن يعلم أشخاص آخرون بما تتعرضين إليه. لذلك ينبغي عليك االتصال دائماً بعيادة رعاية األفراد والعائالت في لودفيكا على 
الرقم 86000-0240 )مقسم هاتفي(، وسميديباكين على الرقم 660000-0240 )مقسم هاتفي(. اطلبي هناك وصلك بهاتف الكبار أو 

األطفال على حسب القضية الخاصة بك. 

كما يمكنك االتصال بعيادة بلدية لودفيكا المفتوحة الخاصة بالعنف في العالقات األسرية. بإمكانهم تقديم استشارات ومعالجة أزمات 
ومحادثات دعم معنوي لمن يتعرض بنفسه أو يعرض اآلخرين للعنف أو يشاهد العنف في العالقات األسرية. مواعيد االتصال في أيام 

 االثنين ما بين الساعة 10:30 و11:30. يمكنك االتصال بهم على الرقم 070-2875268. 
www.ludvika.se/omsorgstod/valdochhot اقرأ المزيد على الموقع

يمكنك أيضاً الحصول على مساعدة ودعم من قبل دائرة الخدمات االجتماعية في سميديباكين، أي سكرتيرة الخدمات االجتماعية في 
مجموعة الكبار في رعاية األفراد والعائالت. يمكنك االتصال هاتفياً بشكل مجهول للحصول على استشارة. لزيارة سكرتيرة الخدمات 
االجتماعية يجب حجز موعد على الرقم 660000-0240 )مقسم هاتفي(. مواعيد االتصال بسكرتيرة الخدمات االجتماعية كل أيام 

األسبوع العادية ما عدا أيام الخميس، ما بين الساعة 08:30 و09:30. في األوقات األخرى يجب االتصال بمكتب الخدمات االجتماعية 
على الرقم 0240-660335. 

)VMA )Viktigt Meddelande till Allmänheten إشعار هام للعامة
لكي يمكن إصدار تنبيه سريع للعامة في حاالت خطرة تشكل خطراً مباشراً على الحياة أو الممتلكات أو البيئة، هناك إمكانية في تنبيه 

العامة عبر صافرات االنذار. 

تشتغل صافرات االنذار خالل 7 ثواني تتبعها 14 ثواني سكوت، وتتم إعادة ذلك لمدة دقيقتين.
أدخل إلى الداخل	 
اقفل كل األبواب والنوافذ وفتحات التهوية	 
استمع بالدرجة االولى إلى اإلذاعة المحلية في P4 للحصول على المزيد من 	 

المعلومات.

عند نهاية الخطر يبدأ اإلنذار "انتهى الخطر"، أي إنذار طويل خالل حوالي 30 
ثانية. تتم تجربة اإلنذارات "إشعار هام" و"انتهى الخطر" على الساعة الثالثة ظهراً 

في كل أول يوم اثنين )باستثناء أيام العطلة( من أشهر آذار/مارس، وحزيران/يونيو، 
 وأيلول/سبتمبر، وكانون األول/ديسمبر. 

كما تُعطى أيضاً معلومات في اإلذاعة حتى أثناء التجارب.



النقل العام
يوجد في منطقتنا نقل محلي ونقل إقليمي بالحافالت، وهناك قطارات، باص المدارس، 

خدمة نقل العجزة و ذوي اإلحتياجات الخاصة، وأنواع أخرى من النقل.

 يجب عليك شراء تذكرة أو بطاقة تنقل )pendelkort( لكي يمكن لك السفر. 
 .SJ أو عبر تحميل التطبيق www.sj.se يمكن شراء تذاكر القطار على موقع

بواسطة بطاقة النقل لمدة معينة )Dalatrafik periodkort( يمكنك الركوب في القطار 
 والحافلة على حد سواء.

ال يمكن استعمال تذاكر السفرة المفردة والبطاقات المشحونة برصيد السفر من 
Dalatrafik على متن القطارات. 

يمكنك شراء تذاكر الحافلة على متن الحافلة بواسطة بطاقة مصرفية أو شحن بطاقة 
برصيد السفر أو شراء التذكرة في الهاتف الجوال بواسطة التطبيق Dalatrafik. يمكنك 

أيضاً شراء تذاكر الحافلة في جهاز التذاكر اآللي. توجد أجهزة التذاكر اآللية في شارع 
ستاشونسغاتان في بورليني، Knutpunkten في فالون، في مركز السفر في هيديمورا، 

في مركز السفر في لودفيكا، وفي مركز السفر في مورا. يمكنك هنا شحن بطاقة السفر 
بفترات سفر أو رصيد السفر وشراء تذاكر سفر مفردة. يمكنك أن تدفع بالبطاقة المصرفية 

 أو برصيد السفر. يمكنك أيضاً شراء تذاكر الحافلة في محالت معينة. 

dalatrafik.se/forsaljningsstallen  لمعرفة أقرب مكان بيع

المزيد من المعلومات
 www.dalatrafik.se | www.sj.se | www.resrobot.se | www.swebus.se | www.nettbuss.se



دائرة الخدمات االجتماعية
دعم اإلعالة

قد يحدث للجميع أن يواجهوا في وقت ما من حياتهم صعوبات اقتصادية ويمكن لعدد كبير منهم الحصول على مساعدة. لك الحق في 
الحصول على دعم اإلعالة إذا كنت ال تستطيع إعالة نفسك أو تلبية احتياجاتك بطريقة أخرى. هناك شروط للحصول على دعم اإلعالة، 
حيث توجد أمور عديدة تؤثر على حقك في الحصول على دعم اإلعالة. لدى دائرة الخدمات االجتماعية يمكنك الحصول على معلومات 

عن االرشاد االستهالكي والميزانية ودعم اإلعالة. 

مركز االستشارة العائلية
لدى مركز االستشارة العائلية يمكنك الحصول على مساعدة فيما يخص العالقات. قد يتعلق األمر بمشاكل في العالقات بين الزوجين على 

سبيل المثال نزاعات متكررة، خيانة، مشاكل اقتصادية وغيره. يمكن أيضاً لمركز االستشارة العائلية تقديم مساعدة في مشاكل العالقات 
بين الكبار واألطفال أو األقارب. يخضع مركز االستشارة العائلية لواجب كتمان السر، وال يقوم بتدوين أي سجل ويمكنك طلب المساعدة 

بشكل مجهول. هناك مركز االستشارة العائلية في لودفيكا وسميديباكين. اتصل بمركز االستشارة العائلية التابع للبلديات على الرقم 
.0240-86201

العنف والتهديد في العالقات األسرية
يعني العنف في العالقات األسرية من جملة أمور أخرى ممارسة السلطة عبر المراقبة أو الضرب أو التهديد. استعمال العنف والتهديد 
تجاه اآلخرين ممنوع في السويد. فهو يعتبر إهانة لحقوق االنسان وتصرف إجرامي. لذلك فإن استعمال العنف في داخل العائلة ممنوع 

أيضاً. العنف في العالقات األسرية يشمل كل أنواع العنف التي قد تظهر بين األقارب. يُعنى باألقارب العالقات المغايرة والمماثلة 
على حد سواء، والعالقات بين األخوة وأفراد أسرة آخرين. مما يعني أن ضرب األطفال أو الشريك/الشريكة ممنوع. قد يكون العنف 
في المنزل جسدي أو نفساني أو اقتصادي أو مادي أو جنسي. العنف المرتبط بالشرف ممنوع في السويد. يحق للجميع هنا اتخاذ كافة 

القرارات المتعلقة بجسدهم وحياتهم الجنسية واختيار شريك الحياة وأسلوب الحياة والمستقبل الذي يريدونه.  هل تتعرض إلى العنف أو 
اإلهانات؟ سواء كنت رجالً أو امرأةً أو طفالً فقد تحتاج إلى دعم ومساعدة.

تقع على عاتق دائرة الخدمات االجتماعية البلدية مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة لألطفال والنساء والرجال الذي يتعرضون إلى العنف في 
العالقات األسرية. كما أن دائرة الخدمات االجتماعية ملزمة بمساعدة من يتعرض إلى عنف وإهانة للحصول على حماية عبر ملجأ ذات 

عنوان سري مثالً.

المزيد من المعلومات
دعم اإلعالة في لودفيكا

رعاية األفراد والعائالت، الدعم واإلعالة
شارع بيسكوبسفيغين Biskopsvägen( 10(، لودفيكا العنوان: 

86000-0240 )مقسم هاتفي( رقم الهاتف: 
دعم اإلعالة في سميديباكين

رعاية األفراد والعائالت
شارع فاساغاتان Vasagatan( 14(، سميديباكين العنوان: 

0240-660335 رقم الهاتف: 



المدرسة ونظام مالحظة األطفال
نظام مالحظة األطفال - األطفال الصغار

في جميع بلديات السويد هناك نظام بلدي لمالحظة األطفال. كما يوجد أحياناً نظام منفصل وخاص لمالحظة األطفال تنظمه شركات أو 
منظمات خاصة. نظام مالحظة األطفال عبارة عن نشاط تربوي لألطفال الصغار. 

دار الحضانة المفتوحة
دار الحضانة المفتوحة عبارة عن ملتقى للوالدين الذين لديهم إجازة الوالدين وأطفالهم. يعمل في دار الحضانة المفتوحة موظفون 

متخرجون في مجال التربية وهذه وسيلة جيدة للتعرف على أولياء أمور وأطفال آخرين.

Förskola دار الحضانة
يحق لألطفال في عمر 1-5 سنوات الحصول على مكان في دار الحضانة أو دار الحضانة العائلية. تسمى أيضاً دار الحضانة ب

daghem  أو dagis. وهو مكان يتواجد فيه األطفال في عمر 1-5 سنوات أثناء النهار قبل أن يبدؤوا في الصف التمهيدي أو الصف 
األول في المدرسة األساسية. للحصول على مكان في دار الحضانة أو دار أوقات الفراغ يجب على أولياء األمور تقديم طلب لطفلهم. 

يجب فعل ذلك في البلدية التي تقيم فيها. ويجب تقديم الطلب بصورة مسبقة وفترة طويلة قبل بدء الطفل في دار الحضانة.

الصف التمهيدي ونشاط الست سنوات
يُعرض على جميع األطفال مكان في الصف التمهيدي في السنة التي يكملون فيها عمر ستة سنوات. ويُدعى هذا أيضاً نشاط الست 

سنوات. في أقسام المدرسة التمهيدية يتم تحضير األطفال للمدرسة األساسية قبل أن يبدؤوا في الصف األول. 

دار أوقات الفراغ
يحق لألطفال في عمر 6-12 سنة الذهاب إلى دار أوقات الفراغ قبل وبعد المدرسة. يجب أن يكون الوالدان يعمالن أو يدرسان لكي يحق 

للطفل الذهاب إلى دار أوقات الفراغ. 

دار الحضانة العائلية
دار الحضانة العائلية، التي تسمى أيضاً بالعناية التربوية، عبارة عن موظفين متخرجين في التربية يستقبلون األطفال في منازلهم الخاصة. 

وهم يقدمون لألطفال العناية الالزمة ونشاطات تربوية مثل تلك التي تُقدم في دار الحضانة. يمكن لألطفال الذين يذهبون إلى المدرسة 
الذهاب إلى دار الحضانة العائلية بعد المدرسة. وهي عبارة أيضاً عن دار أوقات الفراغ.



المزيد من المعلومات
هل لديك استفسارات عن نظام مالحظة األطفال والمدرسة؟ اتصل ب:

بلدية لودفيكا
إدارة التربية والتعليم

86000-0240 )مقسم هاتفي( رقم الهاتف: 
بلدية سميديباكين

إدارة التربية والتعليم
شارع فاساغاتان Vasagatan( 14(، سميديباكين العنوان: 

0240-660210 رقم الهاتف: 

المدرسة ونظام مالحظة األطفال
Grundskola المدرسة األساسية

يذهب األطفال إلى المدرسة األساسية اعتباراً من الفصل الدراسي الخريفي في العام الذي يكملون فيه عمر سبع سنوات. تدوم المدرسة 
األساسية في السويد تسع سنوات وهي الزامية. مما يعني أنه يجب على الطفل الذهاب إلى المدرسة وأن الوالدان ملزمان بالتأكد من 

حضور الطفل إلى المدرسة. هذا ما يُدعى بالتعليم اإلجباري. التعليم والكتب مجانيين لجميع األطفال في المدرسة األساسية. كما يحصل 
األطفال على وجبة غذاء دون دفع أي رسوم. كامل التعليم مختلط بين الجنسين وإلزامي. والمدرسة خالية من أي عناصر دينية، مما يعني 

أنه يجب على طفلك المشاركة في كل الدروس مهما كان االعتقاد الديني أو االنتماء الثقافي.  

يحق للوالدين اختيار مدرسة طفلهم. يحق دائماً لألطفال الذهاب إلى المدرسة المتوفرة في منطقة سكنهم. إذا كنت تريد اختيار مدرسة 
أخرى يجب االتصال بمدير المدرسة التي تريد نقل طفلك إليها. يمكن للطفل الذهاب إلى المدرسة الجديدة إذا كان هناك مكاناً شاغراً. 

إذا كان طفلك يحتاج إلى مساعدة إضافية، وإذا كان ال يستطيع الذهاب إلى المدرسة األساسية العادية لسبب ما، توجد هناك مدرسة لذوي 
االحتياجات الخاصة ومدارس خاصة. المدرسة الخاصة تخص األطفال الذي يعانون مثالً من إعاقات سمعية أو بصرية. مدرسة ذوي 

االحتياجات الخاصة تخص األطفال الذي يعانون من إعاقات إدراكية أو نفسانية قد تكون موجودة منذ الوالدة أو تظهر فيما بعد. يحصل 
األطفال في هذه المدارس على مساعدة ودعم إضافي في التعليم. 

تعليم اللغة
يمكن لألطفال الحصول على تعليم اللغة األم إذا كان أحد الوالدين أو كالهما لديه لغة أم غير اللغة السويدية. لكي يحق للطفل المشاركة 
في تعليم اللغة األم يجب أن يكون لديه معارف أساسية في تلك اللغة ويجب أن يستعملها كل يوم في المنزل. ويحق أيضاً لألطفال الذين 
لديهم لغة أم غير اللغة السويدية الحصول على تعليم اللغة السويدية كلغة ثانية. هذا التعليم متوفر للمبتدئين والتالميذ الذين يتكلمون اللغة 

السويدية على حد سواء. 

الصف التحضيري
الصف التحضيري خاص لألطفال الوافدين جدد في السويد. يتعلم األطفال فيه اللغة السويدية ويحصلون على تعليم في مواد مختلفة. 

الهدف هو أن يمكن للتلميذ البدء في التعليم العادي في أقرب فرصة ممكنة في المدرسة األساسية.



لليافعين
حقوق األطفال واليافعين

تحمي القوانين الوطنية والدولية األطفال واليافعين في السويد. تعتبر السويد حقوق األطفال وحمايتهم من العنف والتهديدات أمر هام جداً. 
إن تهديد أو ضرب األطفال غير شرعي في السويد، هذا ما يسمى الضرب بغرض التأديب. 

معاهدة الطفل
وقعت السويد على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي عبارة عن قواعد وافق عنها عدد كبير من الدول. في معاهدة الطفل هناك 

قواعد تهدف إلى حماية حقوق الطفل االنسانية. تنص معاهدة الطفل على أن لجميع األطفال نفس الحقوق ونفس الكرامة. ال يجوز تمييز 
أي طفل. يحق للطفل الحصول على حماية ضد العنف الجسدي أو النفساني أو سوء الرعاية أو استغالل الوالدين له أو أولياء أمور 

آخرين. يحق للطفل الحصول على حماية ضد كل أنواع االعتداء الجنسي واالستغالل بهدف البغاء واإلباحية. ال يجوز تعريض أي طفل 
للتعذيب أو المعاملة المهينة أو غير االنسانية أو العقاب. ال يجوز حرمان أي طفل من حريته بشكل غير شرعي أو عشوائي. إذا تعرض 

الطفل لسوء الرعاية أو اإلستغالل أو التعذيب أو نزاعات مسلحة أو معاملة غير انسانية من نوع آخر فيحق له الحصول على إعادة تأهيل 
وتأهيل اجتماعي.  

barnkonventionen.se المزيد من المعلومات عن معاهدة الطفل

BRIS منظمة حقوق الطفل في المجتمع
منظمة "حقوق الطفل في المجتمع" عبارة عن منظمة تساعد األطفال واليافعين 

الذين يواجهون مشاكل أو يشعرون بالقلق. االتصال بالمنظمة مجاني ويمكن 
لألطفال دون سن 18 عاماً االتصال والتحدث عن أي موضوع كان. تتحدث 
حينذاك مع بالغ يستمع إليك. االتصال بالمنظمة يتم بشكل مجهول تماماً، فال 

يعرف والداك أنك اتصلت وال يمكن للذين يعملون في المنظمة أن يتعرفوا على 
المكان الذي اتصلت منه. يمكن االتصال بمنظمة حقوق الطفل في المجتمع على 

الرقم 116111.

www.bris.se  يمكنك االطالع على موقع االنترنت

العنف واإلجبار المتصل بالشرف
العنف المرتبط بالشرف ممنوع في السويد. في السويد يحق للجميع اتخاذ كافة القرارات الخاصة بجسدهم وحياتهم الجنسية واختيار شريك 

الحياة، وأسلوب الحياة والمستقبل الذين يريدونه. استعمال العنف والتهديد تجاه اآلخرين ممنوع في السويد. وال يمكن اجبارك على فعل 
أي شيء ضد مشيئتك، مثل الزواج أو بتر األعضاء الجنسية. فهو يعتبر إهانة لحقوق االنسان وتصرف إجرامي. لذلك فإن استعمال 

العنف في داخل العائلة ممنوع أيضاً.

إذا تعرضت إلى خطر أو تهديد أو عنف طارئ اتصل هاتفياً بالشرطة على الرقم 112.

من المهم أن يعلم أشخاص آخرون بما الذي تتعرض إليه لكي يمكن لك الحصول على مساعدة. لذلك ينبغي عليك االتصال دائماً بعيادة 
رعاية األفراد و العائالت على الرقم 86000-0240 )لودفيكا(، و على الرقم 660000-0240  )سميديباكين(. أرقام الهاتف توصلك 

إلى مقسم البلدية الهاتفي، اطلب الوصول إلى االستقبال الخاص باألطفال. 

حدائق أوقات الفراغ
في لودفيكا هناك خمسة حدائق أوقات الفراغ ترحب بجميع األطفال في الصف السادس وأكثر. يجييء األطفال إلى هنا لالتقاء وقضاء 
وقت ممتع سوياً. لمعرفة ساعات العمل والعناوين والنشاطات www.ludvika.se/ung. ال يوجد في سميديباكين حديقة أوقات 

الفراغ. 



Ungdomsmottagning مركز الشباب للتوعية الجنسية
مركز الشباب للتوعية الجنسية متاح لليافعين والشباب الذين لديهم أسئلة عن الجنس والصحة والعالقات. مراكز الشباب للتوعية الجنسية 
متاحة للشباب في عمر 13 إلى 23 سنة. زيارة مركز الشباب للتوعية الجنسية مجاني. يعمل في مركز الشباب للتوعية الجنسية قابالت 

ومرشدون اجتماعيون وأخصائيو الطب النفساني وممرضات وأطباء وأطباء نسائيون. 

المزيد من المعلومات
مراكز الشباب للتوعية الجنسية

مركز الشباب للتوعية الجنسية في لودفيكا )المدخل في الحديقة(
شارع كارالفيغين Carlavägen( 34(، لودفيكا العنوان: 

0240-86760 رقم الهاتف: 
مركز الشباب للتوعية الجنسية في سميديبياكين

فاساغاتان  Vasagatan 18E( 18(إي، سميديبياكين العنوان: 
0240-76226 رقم الهاتف: 

نصائح ومساعدة
UMO موقع ويب لكل الذين عمرهم ما بين 13 و25 سنة. تجد على موقع UMO أجوبة عن أسئلتك الخاصة بالجنس والصحة 

umo.se والعالقات. عنوان الموقع

هل تشعر بإرهاق شديد ولديك أفكار عديدة تحتاج إلى مساعدة بشأنها، أو هل تريد إصابة نفسك أو إصابة اآلخرين؟ اتصل بالعيادة النفسية 
لألطفال والشباب. تجد على موقع bup.se عنوان أقرب عيادة ورقمها الهاتفي. 

يتوجه Busta ungdomsjour لمن تعرض أو يتعرض في الوقت الحالي إلى اعتداء جنسي أو يريد الحصول على المزيد من 
المعلومات عن كيفية حماية نفسه من الكبار الذين يحاولون االتصال بأطفال بهدف جنسي. أو ربما لديك صديق يتعرض إلى اعتداء 

www.atsub.se/busta-ungdomsjour  جنسي وال يعرف كيف يمكن له التعامل مع ذلك؟ اقرأ المزيد على الموقع

تجد معلومات عن الكحول والمخدرات وكيفية تأثيرها على الجسد، وكيف يمكن لليافعين المقاومة ضد الضغط الجماعي أو التعامل مع 
www.drugsmart.com االدمان في العائلة على الموقع

الصديق المناوب Jourhavande kompis خدمة دردشة فورية لجميع األطفال والشباب لغاية عمر 25 سنة. الدردشة الفورية متاحة 
لألطفال والشباب لغاية عمر 25 سنة وأنت الذي تقرر عما تريد التحدث عنه. يمكنك التوجه هنا للتحدث عن كل ما تريده. الصديق 

www.jourhavandekompis.se المناوب موجود هنا من أجلك! اقرأ المزيد على الموقع



خدمة المهاجرين البلدية
Frändskapshusetخدمة المهاجرين و

هناك أمور عديدة يجب معرفتها عندما تكون وافداً جديداً في السويد. يمكنك التوجه نحونا نحن الموظفون في خدمة المهاجرين للحصول على 
دعم ومساعدة.

نقوم بمساعدتك في التوجه نحو الجهة المناسبة في المجتمع السويدي. في خدمة المهاجرين تحصل على خدمة مساندة وذات كفاءة ومتعددة 
اللغات وسهلة الوصول إليها، وتعطي نصائح ودعم ومعلومات لمواطني البلدية في المسائل المتعلقة بالهجرة واالندماج والمجتمع. عندما 

تحتاج إلى دعم ومساعدة في مسائل منفردة يمكنك االتصال بFrändskapshuset التي تجيب على أسئلتك أو ترشدك نحو الجهة التي 
يجب التوجه إليها للحصول على المساعدة المناسبة.

Frändskapshuset عبارة عن ملتقى للسويديين والمهاجرين مهما كانت خلفيتهم. نرحب هنا بجميع الذين يريدون االلتقاء والتعرف على 
بعضهم البعض، وتبادل الخبرات سواء كانت اجتماعية أو لغوية أو ثقافية. تعمل Frändskapshuset مع خدمة المهاجرين والمعلومات 
االجتماعية. يمكنك التوجه نحو Frändskapshuset إذا كانت لديك أسئلة عن كيفية عمل المجتمع السويدي أو إذا كنت تحتاج إلى فهم 

معلومات قُدمت إليك، باإلضافة إلى أسئلة أخرى عندما تكون وافداً جديداً. 

دورات في االطالع على المجتمع
يجب البدء بدورات االطالع على المجتمع بأسرع وقت ممكن بعد وصولك كوافد جديد في البلدية. تتعلم في هذه الدورة أمور عديدة عن 

كيفية المعيشة والسكن في السويد وأمور أخرى عن المجتمع السويدي. الدورة مجانية والزامية للمشاركين في تخطيط الترسيخ. ويتعلق األمر 
بالذين عمرهم على األقل 18 سنة ولكن أقل من 65 سنة ويكونون مسجلين في قيد النفوس في إحدى بلدياتنا. ال ينطبق األمر على المواطنين 

. Frändskapshuset من المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا أو الذين يدرسون في الثانوية. يجب تقديم الطلب في

يشمل االطالع على المجتمع في لودفيكا وسميديباكين على برنامج االطالع على المجتمع لمدة 86 ساعة تدوم خالل فترة ثالثة أشهر. يتكون 
برنامج االطالع على المجتمع من جزأين: دراسة أساسية ب60 ساعة واطالع على المجتمع متهيئ محلياً ب26 ساعة. 

المزيد من المعلومات
خدمة المهاجرين

ludvika.se/invandrarservice
smedjebacken.se/invandrarservice

Frändskapshuset مفتوحة من االثنين إلى الجمعة )باستثناء أيام العطلة وأيام األعياد(.
Frändskapshuset Centrum

شارع فريدسغاتان Fredsgatan( 10(، لودفيكا  العنوان: 
0240-86389 رقم الهاتف: 

Frändskapshuset
شارع فاساغاتان Vasagatan( 20(، سميديباكين العنوان: 

 0240-70442 رقم الهاتف: 



المكتبات
توجد مكتبات في سميديباكين ولودفيكا ولديها عدد كبير من الفروع في البلديات األخرى.

في المكتبة يمكنك استعارة كتب وأفالم وموسيقى، وتصوير وطبع وثائق، وقراءة مجالت وجرائد وأمور أخرى.

كما يمكنك أيضاً االستعارة ما بين المكتبات من المكتبة الدولية في ستوكهولم. المكتبة الدولية عندها كتب بأكثر من مئة لغة. المكتبة 
 الدولية جزء من المكتبة العامة في ستوكهولم. 

والمكتبة الدولية عبارة أيضاً عن مركز استعارة في كامل السويد، والمستعيرون الذين ال يستطيعون زيارة المكتبة يمكنهم التوجه نحو 
www.interbib.se – المكتبة المحلية لطلب كتب من المكتبة الدولية

المزيد من المعلومات
المكتبة في لودفيكا

شارع إنغلبيكتسغاتان Engelbrektsgatan( 3(، لودفيكا العنوان: 
0240-86297 رقم الهاتف: 

المكتبة في سميديباكين
شارع مالمغاتان Malmgatan( 4(، سميديباكين العنوان: 

بلدية لودفيكا
Fredriksberg

شارع تيفورسفيغين Tyforsvägen( 4(، فريدريكسبرغ العنوان: 
0240-565641 رقم الهاتف: 

Grängesberg
أورابيرسفيغين Örabergsvägen( 1(، غرينيسبيرغ العنوان: 

0240-565801 رقم الهاتف: 
Nyhammar

شارع بيبليوتيكسفيغين Biblioteksvägen( 5(، نوهامار العنوان: 
0240-565898 رقم الهاتف: 

Sunnansjö
سوليرديت، هوتفيغين Solgärdet, Hyttvägen 39( 39(، سوناشو العنوان: 

الفروع في بلدية لودفيكا
Söderbärke

مدرسة Kyrkskolan، كلوكارفيغين Klockarvägen( 5(، سوديربيركه العنوان: 
المكتبة الدولية

أودنغاتان Odengatan( 59(، ستوكهولم العنوان:  



الثقافة ووقت الفراغ
 تنظم بلديات لودفيكا وسميديباكين أنواع عديدة من النشاطات والعروض الثقافية. 

تتوفر في البلديات إمكانيات عديدة لنشاطات مثل المسابك والمناجم وعروض ثقافية، صانعين يدويين، حدائق المواطنين، ميادين الهوكي 
والباندي وكرة القدم، إمكانية ممارسة التزحلق على الثلج والتزلج على الجليد. كما يوجد هنا عدد كبير من النهور لصيد السمك ونوادي 

الغولف ب18 و19 حفرة. ويمكنك ممارسة الركوب على الدراجة وجذف القوارب أو التنزه في الطبيعة الجميلة.

لمعرفة المزيد عن النشاطات المتوفرة في بلديتك قم بزيارة موقع البلدية االلكتروني. 
www.ludvika.se/upplevagora

www.smedjebacken.se/upplevagora

www.visitdalarna.se المعلومات السياحية

هناك عدد كبير من الهيئات االتحادية في بلدياتنا يمكنك فيها ممارسة هواية أو نشاط، على سبيل المثال كرة القدم أو ركوب الفرس أو 
الرياضة البدنية أو مسار التجول أو الفن وغيره. يجب دفع رسم العضوية للمشاركة في الهيئات االتحادية. تقوم أنت واألعضاء اآلخرين 

في الهيئة االتحادية بالتعاون سوياً لتحمل المسؤولية عن االتحاد. 

إذا كنت تريد معرفة الهيئات االتحادية في بلديتك، قم بزيارة:
fri.smedjebacken.se/forening :سميديباكين

ludvika.se/foreningar :لودفيكا




