
Smedjebacken و Ludvika قابل توجه افراد جدیدالورود به
فردی که وارد کشور و جامعه جدیدی می شود، با چیزهای جدیدی مواجه می شود. ما می دانیم که شما سواالت بسیاری درباره سبک 

زندگی اینجا دارید. به همین جهت، ما سعی کرده ایم معلوماتی را که ممکن است برای افراد جدیدالورود به سویدن سودمند باشد، 
جمع آوری کنیم. 

این دوسیه دارای متون کوتاهی درباره بخش های مختلف و مهم است. اگر می خواهید معلومات بیشتری درباره هر یک از این 
موضوعات کسب کنید، می توانید به سایتهای مختلفی که معلومات مربوط به جامعه سویدن را به لسان های مختلف ارائه کرده اند، 

www.informationsverige.se مراجعه کنید. برای شروع کار می توانید به ویب سایت زیر مراجعه کنید

فهرست ورقه های معلومات موجود در دوسیه خوشامدگویی
فهرست کارهای مهم	 
Migrationsverket )هیات مهاجرت سویدن(	 
Skatteverket )اداره مالیات(	 
Försäkringskassan )آژانس بیمه اجتماعی سویدن(	 
کار	 
محل سکونت	 
اقتصاد 	 
صحت/خدمات تداوی	 
یادگیری لسان سویدنی/تحصیل	 
وضعیت عاجل	 
ترانسپورت عمومی	 
خدمات اجتماعی )نقش خدمات اجتماعی، کمک اجتماعی، خشونت در روابط 	 

فامیلی(
مکتب و مراقبت از طفل	 
مخصوص والدین )طفلستان/مکتب(	 
ویژه جوانان )مرکز مشاوره جوانان، BRIS، مرکز تفریحی، کنوانسیون 	 

)oros حقوق اطفال، لین های
سرویس مهاجرت شاروالی	 
کتابخانه	 
فرهنگ و اوقات فراغت.	 



فهرست کارهای مهم ویژه افراد جدید الورود به سویدن
بعد از ورود به سویدن و دریافت جواز اقامت، باید کارهای مهم بسیاری انجام دهید. ما فهرست این کارها را برای شما تهیه کرده ایم. 

انجام دادن کارهای زیر ضرور نیست:
ارائه درخواست کمک هزینه طفل، اگر دارای طفل زیر 16 سال هستید. اولین کمک هزینه طفل به طور خودکار 	 

بعد از دادن جواز اقامت به شما و فرزندتان، راجستریشن در »آژانس بیمه اجتماعی سویدن« و تایید شدن 
صالحیت شما برای دریافت کمک هزینه طفل، پرداخت خواهد شد. 

 ارائه درخواست کمک هزینه دانشجویی برای فرزندان محصل در لیسه یا کمک هزینه تکمیلی طفل	 
برای فرزندان حداقل 16 ساله که هنوز در صنوف ابتدائیه تحصیل می کنند.

کارهایی که باید انجام دهید به شرح زیر است:
درخواست راجستر آدرس جدید خود در بخش را به »اداره مالیات سویدن« ارائه کنید و چهار رقم آخر نمبر 	 

تامین اجتماعی سویدن خود را دریافت کنید
ارائه درخواست آی دی کارت	 
افتتاح کردن اکاونت بانکی	 
خرید بیمه نامه منزل از یک کمپنی بیمه.	 

ممکن است ضرور باشد که کارهای زیر را نیز انجام دهید:
راجستریشن در Arbetsförmedlingen )اداره خدمات اشتغال(، اگر 20 تا 65 ساله هستید، یا اگر سن شما 	 

بین 18 و 19 است و در سویدن سرپرست ندارید
ارائه درخواست امتیازات مسکن به »آژانس بیمه اجتماعی سویدن«	 
ارائه درخواست امتیازات والدین به »آژانس بیمه اجتماعی سویدن«، اگر به جای کار کردن، تحصیل یا 	 

جستجوی کار، در خانه از فرزندان خود مراقبت می کنید
راجستریشن در SFI، »سویدنی ویژه مهاجران«، و مرکز سازگاری اجتماعی	 
راجستریشن در فهرست انتظار کمپنی های تهیه مسکن محلی	 
راجستریشن فرزندان در فهرست انتظار مرکز طفلستان/تفریحی.	 



Migrationsverket )هیات مهاجرت سویدن(
در سویدن، »هیات مهاجرت سویدن« به درخواست پناهندگی در سویدن، درخواست ویزه یا جواز اقامت برای ورود به سویدن، 

درخواست محافظت در بدل پیگرد یا درخواست دریافت تابعیت سویدن رسیدگی می کند.

 Borlänge فرمه ها فقط به لسان سویدنی در دسترس است. برای خانه پوری کردن فرمه ها می توانید از دفترهای مهاجرت در
migrationsverket.se :نوبت راهنمایی بگیرید. برای گرفتن نوبت به ویب سایت زیر مراجعه کنید

برای کسب معلومات بیشتر
)یسیلگنا و یندیوس ناسل هب( 35 52 077-123 تلیفون: 

دوشنبه - جمعه: 16.00–08.00  
www.migrationsverket.se ویب سایت:  



Skatteverket )اداره مالیات(
»اداره مالیات« مسئول وضع مالیات، وصول مالیه بر دارایی، راجستریشن ملی و ثبت سیاهه امالک است. مسئولیت صدور آی دی 

کارت برای افراد راجستر شده در سویدن و نظارت مطالبات دولت نیز بر عهده »اداره مالیات« است.

راجستریشن ملی
بعد از دریافت جواز اقامت، با »اداره مالیات« به تماس شوید و خواستار راجستریشن شوید. برای راجستریشن می توانید به بخش 

خدمات »اداره مالیات« مراجعه کنید. همه اعضای فامیل که با شما به سویدن آمده اند، شامل اطفال، باید همراه با شما به بخش خدمات 
مراجعه کنند. 

اگر بخواهید در Ludvika و Smedjebacken زندگی کنید، باید به نزدیک ترین دفتر خدمات که در Ludvika واقع است، 
مراجعه کنید. 

اسناد زیر را با خود به بخش خدمات »اداره مالیات« ببرید:
پاسپورت	 
کارت جواز اقامت در سویدن	 
 دیگر اسناد مانند نکاح خط ، تصدیق تولد و...	 

که در کشور پیشین شما صادر شده است. 

آی دی کارت
برای اثبات هویت خود به آی دی کارت سویدنی ضرورت دارید. در مکان های مختلف، مانند شعبه بانک، شفاخانه یا مراکز تداوی به 
این کارت ضرورت خواهید داشت. برای ارائه درخواست صدور آی دی کارت باید شخصاً به بخش خدمات »اداره مالیات« مراجعه 

کنید. در ضمن، در آنجا می توانید از خود عکس بگیرید. این عکس بر روی آی دی کارت درج می شود. 

شرایط ارائه درخواست آی دی کارت:
راجستریشن در سویدن	 
داشتن 13 سال یا بیشتر	 
ارائه سند پرداخت فیس درخواست آی دی کارت	 
ثابت کردن هویت	 
اگر زیر 18 سال باشید، باید رضایت نامه والدین را نیز ارائه کنید.	 

بخش های خدمات »اداره مالیات« در Ludvika و Smedjebacken آی دی کارت صادر نمی کنند.
برای دریافت آی دی کارت، باید به نزدیک ترین باجه خدمات »اداره مالیات« که در Borlänge واقع است مراجعه کنید. 

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvika بخش خدمات »اداره مالیات« در
Storgatan 16, Ludvika آدرس:   

077-156 75 67 تلیفون:  
Borlänge بخش خدمات »اداره مالیات« در

Stationsgatan 2, Borlänge آدرس:   
077-156 75 67 تلیفون:  

www.skatteverket.se :معلومات بیشتر در
www.skatteverket.se/otherlanguages :معلومات به لسان های دیگر



Försäkringskassan )آژانس بیمه اجتماعی سویدن(
»آژانس بیمه اجتماعی« نهادی است که به فامیل های دارای فرزند خردسال، بیماران و افراد دچار معلولیت کمک مالی ارائه می کند. 

مبلغ پرداختی کمک هزینه نام دارد. وظیفه »آژانس بیمه اجتماعی« تصمیم گیری درباره بیشتر امتیازات مشمول بیمه اجتماعی و 
پرداخت کردن این امتیازات است. مثالً، می توانید درباره مواردی مانند درخواست کمک هزینه مسکن، امتیازات بارداری و والدین و 

 غرامت بیماری راهنمایی بگیرید. نظام بیمه اجتماعی سویدن همه افراد ساکن یا شاغل در سویدن را شامل می شود. 
برخی مزایا ممکن است افراد ساکن سویدن را در بر بگیرد. ولی برخی مزایا به افرادی که در سویدن کار و زندگی می کنند پرداخت 

می شود.

در ویب سایت »آژانس بیمه اجتماعی« معلوماتی به لسان های مختلف خطاب به افراد جدید الورود به سویدن ارائه شده است. 
معلومات به لسان سویدنی، انگلیسی، فنلندی، عربی، دری، تیگرانی و سومالیایی ارائه شده است. 

ذریعه www.forsakringskassan.seمی توانید درخواست تماس تلیفونی به لسان خود را ارائه کنید 

برای کسب معلومات بیشتر
Försäkringskassan )آژانس بیمه اجتماعی سویدن(

Storgatan 16 A, Ludvika آدرس:   
برای کسب معلومات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:

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



کار
اداره خدمات اشتغال

»اداره خدمات اشتغال« کالنترین سیستم مدیریت و توزیع فرصت های وظیفوی است. مهم ترین وظیفه »اداره خدمات اشتغال« گرد 
هم آوردن کارجویان و کارفرمایان و ایجاد ارتباط بین آنان است. خدمات اشتغال در سراسر کشور به صورت رایگان ارائه می شود. 

»اداره خدمات اشتغال« نهاد مسئول مدیریت وظیفه افراد جدید الورود است. 

تماس گرفتن با »اداره خدمات اشتغال« از طریق تلیفون، ایمیل یا گفتگوی آنالین ممکن است. افراد جوابده به لسان سویدنی و 
انگلیسی مسلط هستند. ذریعه سرویس مشتریان »اداره خدمات اشتغال« می توانید ترجمان لسان خودتان را برای تماس تلیفونی 

ریزرف کنید. خدمات تلیفونی »اداره خدمات اشتغال« به لسان های عربی، فارسی، سومالیایی، تیگرانی و روسی ارائه می شود. برای 
کسب معلومات بیشتر به www.arbetsformedlingen.se مراجعه کنید

راه اندازی کسب و کار 
اگر می خواهید خودتان در سویدن کسب و کار راه اندازی کنید، باید با AB Samarkand2015 در Ludvika به تماس شوید. 
می توانید با Nyföretagarcentrum )مرکز راه اندازی کسب و کار جدید( که دوره های تعلیمی را به لسان های مختلف برگزار 

می کند نیز به تماس شوید.

برای کسب معلومات بیشتر
اداره خدمات اشتغال

Storgatan 16, Ludvika آدرس:   
077-160 00 00 تلیفون: 

www.arbetsformedlingen.se ویب سایت:  
AB Samarkand2015

Fredsgatan 27, Ludvika آدرس:   
0240-860 40 تلیفون: 

www.samarkand2015.com ویب سایت: 
Ludvika-Smedjebacken مرکز راه اندازی کسب و کار جدید« در«

Carlavägen 21, Ludvika آدرس:   
 0240-144 60 تلیفون: 

ludvika@nyforetagarcentrum.se ایمیل: 
www.nyforetagarcentrum.se/ludvika ویب سایت: 

www.facebook.com/nyaentreprenorerludvika فیسبوک: 



محل سکونت
در Ludvika و Smedjebacken دو کمپنی کالن تهیه مسکن در زمینه ارائه خدمات اجاره مسکن فعالیت می کنند 

Ludvikahem در Ludvika و Bärkehus در Smedjebacken. می توانید با کمپنی های خصوصی و کوچکتر تهیه مسکن 
نیز به تماس شوید. برای خریدن خانه یا تعمیر، می توانید با مسئول امالک به تماس 

شوید. 

نکته مهم
بعضی کمپنی های تهیه مسکن، مانند Ludvikahem برای امتیاز دادن از سیستم 

نوبت دهی استفاده می کنند. هر چه مدت انتظار شما در نوبت بیشتر باشد، امتیاز بیشتری 
به شما تعلق می گیرد و احتمال این که بتوانید تعمیر تهیه کنید، افزایش می یابد. دیگر 

کمپنی های تهیه مسکن سیستم نوبت دهی ندارند، بلکه بعد از خالی شدن تعمیر متناسب 
با شرایط شما، موضوع را به شما اطالع می دهند. برای آگاه شدن از شرایط با کمپنی 

تهیه مسکن به تماس شوید یا به ویب سایت آنها مراجعه کنید. توجه داشته باشید که 
گاهی اوقات جمع آوری امتیازات مورد ضرورت برای تهیه تعمیر کرایه ای سالها زمان 

می برد. 

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvikahem

0240-869 00 تلیفون: 
info@ludvikahem.se ایمیل: 
www.ludvikahem.se ویب سایت:  

Bärkehus
0240-66 88 00 تلیفون: 

barkehus@smedjebacken.se ایمیل: 
www.barkehus.se ویب سایت:  

Kopparleden
08-120.322 15 تلیفون: 

 info@kopparleden.se ایمیل: 
www.kopparleden.se ویب سایت:  

Farstukvisten
0240-185 00 تلیفون: 

 info@farstukvisten.se ایمیل: 
www.farstukvisten.se ویب سایت:  

 Sunnanbo kb
070-318 58 06 تلیفون: 

www.sunnanbo.se/kontakt.html ایمیل: 
www.sunnanbo.se ویب سایت:  

 برای کسب معلومات بیشتر درباره خانه های کرایه ای در Ludvika، به آدرس زیر مراجعه کنید: 
www.hyrabostad.se/ludvika

 برای کسب معلومات بیشتر درباره خانه های کرایه ای در Smedjebacken، به ویب سایت زیر مراجعه کنید: 
www.hyrabostad.se/smedjebacken

 برای کسب معلومات درباره خرید خانه به آدرس زیر مراجعه کنید:
hemnet.se



اقتصاد
افتتاح اکاونت بانکی

برای دریافت مبالغ مربوط به معاش، مزایا و وجوه »آژانس بیمه اجتماعی«، یا قرضه های CSN )هیات مرکزی حمایت از 
 دانشجویان( و... باید اکاونت بانکی باز کنید. 

 Ludvika در Länsförsäkringar و Swedbank، Nordea، Handelsbanken انتخاب بانک با خود شماست. بانکهای
شعبه دارند. Norrbärke Sparbank در Smedjebacken دفتر نمایندگی دارد. برای افتتاح اکاونت بانکی، باید آی دی کارت 

سویدنی داشته باشید و آن را با خود به بانک ببرید. 

بعد از افتتاح اکاونت بانکی می توانید حساب خود را ذریعه انترنت یا تلیفون مدیریت کنید. برای کسب معلومات بیشتر با بانک خود به 
تماس شوید. 

BankID
BankID آی دی کارت الکترونیکی است که برای اثبات هویت، مثالً در بانک، در »آژانس بیمه اجتماعی« یا CSN به کار 

می رود. سه نوع BankID وجود دارد: BankID در دوسیه، BankID در کارت و BankID همراه. 

BankID خود را می توانید با سیستم بانکداری انترنتی سفارش دهید. برای استفاده از 
 BankID باید پروگرام امنیتی BankID را باالی کمپیوتر/تلیفون همراه خود نصب کنید. 

BankID مختص خود شماست و فقط شما می توانید از آن استفاده کنید. 

برای کسب معلومات بیشتر به لسان سویدنی و انگلیسی، به ویب سایت زیر مراجعه کنید 
www.bankid.com

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvika شعبه بانک در

Länsförsäkringar بانک
Storgatan 32, Ludvika آدرس: 

Nordea
Carlavägen 12, Ludvika آدرس: 

Handelsbanken
Storgatan 26, Ludvika آدرس: 

Swedbank
Storgatan 15, Ludvika آدرس: 

Smedjebacken شعبه بانک در
Norrbärke Sparbank

Hamngatan 2, Smedjebacken آدرس: 
برای کسب معلومات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید: 

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



صحت و خدمات تداوی
اگر شما یا هر یک از اعضای فامیل تان بیمار شوید، باید ابتدا به مرکز تداوی مراجعه کنید. بعضی اوقات، مثال شبها یا روزهای آخر 

هفته، مرکز تداوی ممکن است رخصت باشد. اگر به مراقبت عاجل ضرورت داشته باشید، باید به کلینیک فوق العاده یا بخش عاجل 
مراجعه کنید. معلومات بخش اورژانس نزدیک به منزل خود را می توانید از مرکز تداوی بپرسید. می توانید به ویب سایت مرکز 

تداوی نیز مراجعه کنید.

انتخاب مرکز تداوی
شما می توانید برای خود و اعضای فامیل خود کلینیک انتخاب کنید. بسیاری از افراد کلینیکی را که به خانه آنها نزدیکتر باشد انتخاب 
می کنند. شما می توانید مرکز تداوی خصوصی یا دولتی انتخاب کنید. در اولین نوبت مراجعه به مرکز تداوی، آنها برای راجستریشن 

به شما کمک می کنند. اگر خودتان مرکز تداوی انتخاب نکنید، به طور اتوماتیک در نزدیکترین مرکز به محل زندگی خود 
راجستریشن می شوید. در هر زمان، مثالً در صورت نقل مکان، می توانید مرکز تداوی خود را تغییر دهید. اگر بخواهید مرکز تداوی 

را تغییر دهید، باید به مرکز تداوی مقصد مراجعه کنید. 

پذیرش فوق العاده
 اگر بیمار شوید و مرکز تداوی رخصت باشد، باید اول با Sjukvårdsrådgivningen )دفتر مشاوره درمان(

به نمبر 1177 به تماس شوید و راهنمایی بخواهید. خدمات بخش عاجل مرکز تداوی در شفاخانه Ludvika ارائه می شود. 

پذیرش عاجل
بخش عاجل به صورت 24 ساعته فعال است. اگر دچار مصدومیت شدید یا بیماری صعب العالج شوید، باید به بخش عاجل مراجعه 

کنید. صف انتظار بخش اورژانس ممکن است طوالنی باشد. در بخش اورژانس اولویت با فردی است که مصدومیت یا بیماری 
شدیدتری داشته باشد. بدون تماس گرفتن با »دفتر مشاوره درمان« به بخش عاجل شفاخانه مراجعه نکنید. اگر مصدومیت یا بیماری 

شما جدی نباشد، باید با مرکز تداوی یا مرکز پذیرش فوق العاده به تماس شوید.

مرکز فامیل/مرکز مراقبت از اطفال
مرکز فامیل VillGott در Ludvika و مرکز اطفال در Smedjebacken محل گردهمایی والدین آینده و فامیل های دارای اطفال 

0-6 ساله است. مرکز فامیل خدمات کودکستان ، اجتماعی، نسایی والدی، رفاه طفل و روان شناسی طفل/مادر ارائه می کند. مرکز 
فامیل/مرکز مراقبت از اطفال خدمات ارزیابی رشد مخصوص اطفال 0-6 ساله، مشاوره تغذیه، واکسیناسیون، مشاوره صحت و نیز 

مشاوره و حمایت مربوط به مراقبت فعال از طفل ارائه می کند. خدمات مراقبت از طفل رایگان است.

کلینیک نسایی والدی
بسیاری از شفاخانه ها دارای کلینیک نسایی هستند که زنان باردار در آنها می توانند از خدمات مشاوره، آزمایش و تداوی بهره مند 

شوید. در این کلینیک ها خدمات معاینه دوره بارداری، مشاوره پیشگیری از بارداری، معاینات صحت زنان و مشاوره درباره 
نشانه های یائسگی ارائه می شود. در این کلینیک ها به افرادی که قصد بچه دار شدن دارند نیز تعلیم مورد ضرورت داده می شود. 

برای انتخاب شفاخانه / BB برای به دنیا آوردن طفل، می توانید از ماما مشاوره بگیرید. نزدیکترین کلینیک زنان در Dalarna در 
 شفاخانه Falu واقع است. 

گرفتن نوبت پیش از مراجعه به بخش زایمان ضرور است. با نمبرهای 76 21 49-023 و 95 22 49-023 می توانید با آنها به 
تماس شوید. 

www.ltdalarna.se/Halso--och-sjukvard/Specialiserad-vard/Kvinnosjukvard/:معلومات بیشتر
Falun/Forlossningsavdelningen

مرکز مشاوره جوانان
»مرکز مشاوره جوانان« پذیرای افراد 13 تا 23 سال است و به سواالت جوانان درباره 
مسائل جنسی، صحی و روابط جنسی جواب می دهد. استفاده از خدمات این مرکز رایگان 

است. در »مرکز مشاوره جوانان« معموالً ماماها، مشاوران، روان شناسان، نرس ها، 
متخصصان نسایی و داکتران فعالیت می کنند. 

معلومات تماس در پشت این ورقه درج شده است.



برای کسب معلومات بیشتر
مراکز خدمات تداوی

Ludvika-Grängesberg مرکز خدمات تداوی در
Ludvika lasarett, Ludvika آدرس: 

0240-49 51 00 تلیفون: 
unnansjö مرکز خدمات تداوی در

Sjukstugevägen 3, Sunnansjö آدرس: 
0240-49 57 00 تلیفون: 
Smedjebackens مرکز مراقبت

Bergslagsvägen 11, Smedjebacken آدرس: 
0240-49 58 00 تلیفون: 

Engelbrekt Ludvika
Engelbrektsgatan 20, Ludvika آدرس: 

0240-69 51 00 تلیفون: 
Engelbrekt Söderbärke

Bärkevägen 28, Söderbärke آدرس: 
0240-69 51 00 تلیفون: 
مرکز فامیل/مرکز مراقبت از اطفال
 Familjecentralen VillGott

Ljunghällsvägen 1, Ludvika آدرس: 
0240-49 51 00 تلیفون: 

Smedjebacken مرکز مراقبت از اطفال در
Bergslagsvägen 11, Smedjebacken آدرس: 

0240-49 58 00 تلیفون: 
کلینیک نسایی والدی

مرکز مراقبت در Ludvika-Grängesberg )بخش صحت، منزل 7(
Ludvika lasarett, Ludvika آدرس: 

0240-49 52 84 تلیفون: 
Engelbrekt مرکز خدمات تداوی در

Engelbrektsgatan 20, Ludvika آدرس: 
0240-69 51 26 تلیفون: 

www.vcengelbrekt.se ویب سایت: 
Smedjebacken مرکز بهداشت مادران در

Bergslagsvägen 11, Smedjebacken آدرس: 
0240-49 58 36 تلیفون: 

مراکز مشاوره جوانان
مرکز مشاوره جوانان در Ludvika )ورودی حیاط(

Carlavägen 34, Ludvika آدرس: 
0240-867 60 تلیفون: 

Smedjebacken مرکز مشاوره جوانان در
Vasagatan 18E, Smedjebacken آدرس: 

0240-762 26 تلیفون: 



تعلیم لسان سویدنی
یاد گرفتن لسان کشوری که در آن زندگی می کنند هم برای یافتن وظیفه یا تحصیل و هم برای ورود به جامعه و آشنا شدن با فرهنگ 

آن کشور ضرور است. شیوه های مختلفی برای یاد گرفتن لسان سویدنی وجود دارد.

SFI-سویدنی مخصوص مهاجران
»سویدنی ویژه مهاجران«، SFI، پروگرام معتبر تعلیم لسان است. این پروگرام کالنساالنی را که لسان مادری آنها سویدنی نیست، 

با مقدمات لسان سویدنی آشنا می کند. اگر حداقل 16 ساله، ساکن سویدن و ناآشنا به لسان سویدنی هستید، می توانید در دوره های 
»سویدنی ویژه مهاجران« راجستریشن کنید. اگر می خواهید کار یا دوره کارآموزی خود را با دوره تعلیم لسان ترکیب کنید، می توانید 

از خدمات تعلیم راه دور استفاده کنید.

www.vbu.se/svenska-for-invandrare:برای کسب معلومات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید

سویدنی به عنوان لسان دوم
دوره »سویدنی به عنوان لسان دوم« به دانشجویانی که لسان مادری آنها سویدنی نیست امکان می دهد که مهارت های لسانی خود را 

تقویت کنند. دوره های »سویدنی به عنوان لسان دوم« در دو سطح ابتداییه و متوسطه ارائه می شود. 

www.vbu.se/svenska-som-andrasprak:برای کسب معلومات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید

دوست لسانی
ذریعه »دوست لسانی« افراد خارجی و افراد سویدنی دوست می شوند و برای یاد گرفتن لسان و تقویت مهارت های یکدیگر در دوره 
های زمانی معین با هم دیدار می کنند. با انتخاب »دوست لسانی« می توانید لسان سویدنی را تمرین کنید و با جامعه سویدن بیشتر آشنا 

شوید.

یادگیری شخصی لسان سویدنی
یادگیری شخصی لسان سویدنی. با ابزارهای مختلف می توانید لسان سویدنی را به تنهایی یا با دیگران تمرین کنید.

www.informationsverige.se
www.sprakkraft.org

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

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvika شاروالی

www.ludvika.se/integration ویب سایت:  
Smedjebacken شاروالی 

www.smedjebacken.se/integration ویب سایت:  



وضعیت عاجل
112 )خدمات بخش عاجل، آمبوالنس، پولیس(

از نمبر بخش عاجل )112( فقط باید در شرایط عاجل که جان یا مال افراد یا محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد استفاده 
 کنید. 

وضعیت عاجل به وضعیتی گفته می شود که در آن به خدمات آمبوالنس، گروپ نجات، پولیس، قوای هوایی، قوای بحری، گروپ 
نجات کوهستان، کشیش آماده یا معلومات سم شناسی ضرورت داشته باشید. 

 در صورت بیمار شدن، ابتدا باید با 1177 به تماس شوید و درباره بیماری خود مشاوره دریافت کنید. 
برای کسب معلومات بیشتر به www.1177.se مراجعه کنید.

معلومات بیشتر درباره نمبرهای تلیفون مهم را می توانید در www.sosalarm.se بیابید

تهدید و خشونت
اگر شما، به عنوان یک زن، در معرض تهدید و خشونت قرار بگیرید و نیازمند کمک شوید، می توانید در هر ساعت از شبانه روز با 

نمبر 50 50 50-020 با Kvinnofridslinjen )خط آرامش زنان( به تماس شوید.

زنان می توانند با Terrafem نیز تماس بگیرند. این مرکز خدمات خود را به 50 لسان ارائه می کند. Terrafem از ساعت 8 صبح 
تا 5 ب.ظ روزهای هفته فعال است. تماس گرفتن با Terrafem رایگان است. با نمبر 10 10 52-020 می توانید با آنها به تماس 

شوید.

در Ludvika-Smedjebacken یک مرکز حمایت از زنان و دختران فعال است. مسئوالن این مرکز از دانش، تجربه و عالقه 
مورد ضرورت برای حمایت از زنان و اطفال در موقعیت های مختلف برخوردارند. با نمبر 10 199-0240 می توانید با آنها به 

تماس شوید.

مهم است که دیگران را از وضعیت خود آگاه کنید. به همین جهت، در مواقع ضروری حتماً با مرکز پذیرش مراقبت فردی و فامیلی 
 به تماس شوید. این مرکز در Ludvikaبا نمبر 00 860-0240 )تلیفون خانه( و در Smedjebackenبا نمبر 

00 00 66-0240 )تلیفون خانه( فعال است. از آنها بخواهید که ارتباط شما را با مرکز حمایت از کالنساالن یا اطفال -بسته به نوع 
مشکل- برقرار کنند. 

در موارد مربوط به خشونت خانگی می توانید با کلینیک سرپایی شاروالی Ludvika نیز به تماس شوید. آنها از متخصصان مشاوره، 
مدیریت بحران و پشتیبانی تلیفونی برای کمک رسانی به قربانیان یا شاهدان خشونت خانگی بهره می گیرند. از ساعت 10:30 تا 

 11:30 ق.ظ می توانید از خدمات تلیفونی آنها استفاده کنید. با نمبر 68 52 287-070 می توانید با آنها به تماس شوید. 
معلومات بیشتر در www.ludvika.se/omsorgstod/valdochhot ارائه شده است

می توانید از »مرکز خدمات ویژه« Smedjebacken کمک و راهنمایی بگیرید. مددکاران اجتماعی این مرکز آماده ارائه مشاوره 
 درباره مشکالت فردی و فامیلی هستند. برای گرفتن مشاوره می توانید به صورت ناشناس نیز به تماس شوید. با نمبر 

00 00 66-0240 )تلیفون خانه( می توانید از مددکاران اجتماعی نوبت مشاوره بگیرید. ساعات کار تلیفونی مددکاران اجتماعی در 
همه روزهای هفته، به جز پنج شنبه، از 8:30 تا 9:30 صبح است. در زمان های دیگر باید با میز دفتر خدمات اجتماعی به نمبر 

35 03 66-0240 به تماس شوید. 

VMA )پیام مهم عمومی(
برای اطالع رسانی عمومی و عاجل در مواقع عاجل که جان یا مال افراد یا محیط زیست در معرض خطر قرار می گیرد، می توانید با 

tyfon )سیستم هشدار( پیام هشدار عمومی صادر کنید. 

زنگ هشدار به مدت 7 ثانیه پخش می شود و بعد از وقفه 14 ثانیه ای دوباره به مدت 
حداقل 2 دقیقه پخش می شود.

در داخل خانه بمانید	 
دروازه های، کلکین ها و راه های تهویه را ببندید	 
برای کسب معلومات بیشتر، در اولین فرصت به رادیو محلی در P4 گوش کنید.	 

بعد از برطرف شدن وضعیت خطرناک، زنگ هشدار »ختم خطر« به مدت حدود 
30 ثانیه پخش می شود. زنگ هشدار »پیام مهم« و »پیام خطر« به صورت آزمایشی 
 در ساعت 15:00 اولین دوشنبه ماه های مارچ، جون، سپتمبر و دسمبر پخش می شود. 

معلومات نیز در هنگام پخش شدن زنگ هشدار آزمایشی از رادیو ارائه می شود.



ترانسپورت عمومی
در منطقه ما لین های بس محلی و منطقوی، خط راه آهن، بس مکتب، مراکز خدمات 

مسافرتی و دیگر انواع امکانات ترانسپورت فعال است.

 برای مسافرت باید تیکت یا کارت سفر بخرید. 
برای خرید تیکت قطار به www.sj.se مراجعه کنید یا پروگرام SJ:s را دانلود کنید. 

 با تیکت سفر Dalatrafik می توانید هم با قطار و هم با بس سفر کنید.
با تیکت یک-طرفه از Dalatrafik و کردیت کارت سفر نمی توانید سوار قطار شوید. 

می توانید با کردیت کارت در داخل بس تیکت بخرید، کارت را با کردیت سفر چارج 
کنید یا با استفاده از پروگرام Dalatrafik با تلیفون موبایل تیکت بس بخرید. خرید 
 Stationsgatan تیکت بس از دستگاه فروش نیز ممکن است. دستگاه فروش در

در بورالنگ، Knutpunkten در Falun، مرکز سفر Hedemora، مرکز سفر 
Ludvika و مرکز سفر Mora وجود دارد. در اینجا می توانید کارت سفر خود را با 

مبلغ معین یا به مدت معین چارج کنید و تیکت یک-طرفه بخرید. هزینه تیکت با کردیت 
کارت یا اعتبار سفر پرداخت می شود. خرید تیکت بس از بعضی مارکت ها نیز ممکن 

 است. 

 برای دیدن نزدیکترین مرکز فروش، به این آدرس مراجعه کنید:
dalatrafik.se/forsaljningsstallen 

برای کسب معلومات بیشتر
 www.dalatrafik.se | www.sj.se | www.resrobot.se | www.swebus.se | www.nettbuss.se



خدمات اجتماعی
کمک درآمدی

بسیاری از افراد بعضی اوقات با مشکالت مالی مواجه می شوند و به کمک ضرورت پیدا می کنند. اگر نتواند مصارف خود را تامین 
یا نیازهای خود را برطرف کنید، می توانید از امتیازات تامین اجتماعی کمک بگیرید. کمک درآمدی غیرمشروط نیست. عوامل 

مختلفی باالی حق شما برای بهره مند شدن از کمک درآمدی تاثیر می گذارد. معلومات مربوط به کمک و حمایت مالی را می توانید از 
دفترهای خدمات اجتماعی دریافت کنید. 

مشاوره فامیل
خدمات مشاوره فامیل به شما کمک می کند تا مشکالتی را که در روابط شما اتفاق می افتد ، برطرف کنید. در روابط شما ممکن است 

مشکالتی مانند منازعه دوام دار، خیانت، مشکالت مالی و. اتفاق افتد. با خدمات مشاوره فامیل می توانید مشکالت مربوط به روابط 
اطفال و کالن ساالن یا دیگر بستگان را نیز برطرف کنید. خدمات مشاوره فامیل محرم است و جزییات آن نشر نمی شود. شما همیشه 
می توانید به طور ناشناس درخواست کمک کنید. خدمات مشاوره فامیل در Ludvika و Smedjebacken ارائه می شود. با نمبر 

01 862-0240 می توانید با مرکز محلی مشاوره فامیل به تماس شوید.

خشونت خانگی و تهدیدات در روابط فامیلی
خشونت خانگی شامل اعمال زور ذریعه کنترول کردن، لت و کوب کردن یا ترساندن است. در سویدن، اعمال خشونت و تهدید علیه 

دیگران منع است. این عمل نقض حقوق بشر و تخلف جزایی است. به همین جهت، اعمال خشونت در محیط فامیل منع است. خشونت 
خانگی شامل همه انواع خشونت بین اعضای فامیل و اقارب است. اقارب شامل همسر ناهمجنس یا همجنس و نیز برادر و خواهر و 
دیگر اعضای فامیل است. یعنی لت و کوب کردن اطفال و شریک جنسی/همسر ممنوع است. خشونت خانگی ممکن است فیزیکی، 
روانی، مالی یا جنسی باشد. خشونت ناموسی در سویدن منع است. در سویدن همه حق دارند که درباره بدن، امور جنسی و انتخاب 

شریک جنسی و نیز زندگی و آینده خود تصمیم بگیرند.  آیا قربانی خشونت یا تهدید هستید؟ همه افراد اعم از مرد، زن یا طفل ممکن 
است نیازمند حمایت و راهنمایی باشند.

مرکز خدمات اجتماعی شاروالی مسئول ارائه کمک و راهنمایی به اطفال، زنان و مردان قربانی خشونت خانگی است. مرکز خدمات 
اجتماعی ذریعه محافظت در برابر خشونت دوام دار، مثالً تامین سرپناه، به قربانیان خشونت و تهدید کمک می کند.

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvika کمک درآمدی در

مراقبت، حمایت و راهنمایی فردی و فامیلی
Biskopsvägen 10, Ludvika آدرس: 

)هناخ نوفیلت( 00 0240-860 تلیفون: 
Smedjebacken کمک درآمدی در

مراقبت فردی و فامیلی
Vasagatan 14, Smedjebacken آدرس: 

0240-66 03 35 تلیفون: 



مکتب و مراقبت از طفل
کودکستان

در همه شهرهای سویدن، کودکستان شاروالی وجود دارد. ممکن است بعضی کودکستان ها خصوصی تحت نظر کمپنی ها یا 
سازمان ها فعالیت کنند. کودکستان مرکز تعلیم ویژه خردساالن است. 

کودکستان
کودکستان محل مالقات والدین و فرزندان است. در کودکستان کارمندان ورزیده فعالیت می کنند و مکان مناسبی برای دیدار والدین و 

فرزندان است.

کودکستان
اطفال 1 تا 5 ساله حق دارند که از خدمات کودکستان یا مراکز مراقبت از طفل بهره مند شوند. به کودکستان مرکز مراقبت روزانه 

یا کودکستان نیز گفته می شود. اطفال 1 تا 5 ساله پیش از رفتن به کودکستان یا صنف اول مکتب در اینجا اوقات روز خود را سپری 
می کنند. برای کودکستان یا مرکز مراقبت روزانه، والدین باید درخواست راجستریشن ارائه کنند. درخواست را باید به شاروالی ارائه 

کنید. درخواست را باید از چند ماه قبل ارائه کنید.

صنف کودکستان و فعالیت سال ششم
برای همه اطفال در همان سال ورود به شش سالگی در کالس کودکستان جا ریزرف می شود. این پروسه بعضی اوقات فعالیت سال 

ششم نیز نامیده می شود. در صنف کودکستان، اطفال قبل از ورود به صنف اول خود را برای حضور در مکتب آماده می کنند. 

مرکز تفریحی
اطفال 6-12 ساله حق دارند که قبل و بعد از حضور در مکتب به مرکز تفریحی بروند. بدین ترتیب فرزندان والدینی که به اجبار هم 

کار و هم تحصیل می کنند، می توانند در مکانی مناسب تفریح کنند. 

مرکز مراقبت روزانه فامیل
مرکز مراقبت روزانه فامیل، معروف به مرکز مراقبت روزانه، از پرسونل تعلیم دیده برای تعلیم دادن به اطفال در خانه بهره 

می گیرد. آنها از اطفال مراقبت می کنند و به آنها در پرداختن به فعالیت های کودکستان با زمینه تعلیمی کمک می کنند. اطفالی که به 
مکتب می روند می توانند بعد از مکتب در مرکز مراقبت روزانه فامیل حاضر شوند. یعنی کارکرد این مرکز مشابه مرکز تفریحی 

است.



برای کسب معلومات بیشتر
درباره کودکستان و مکتب سوالی دارید؟ تماس:

Ludvika شاروالی
اداره اجتماعی و تعلیمی

00 860-0240 )تلیفون خانه( تلیفون: 
Smedjebacken شاروالی

اداره فامیل و تعلیم
Vasagatan 14, Smedjebacken آدرس: 

0240-66 02 10 تلیفون: 

مکتب و مراقبت از طفل
مکتب ابتداییه

از نیمسال پاییز سالی که طفل وارد هفت سالگی می شود، می تواند به مکتب ابتدائیه برود. مکتب ابتدائیه در سویدن مجموعاً نُه ساله 
و اجباری است. یعنی طفل باید به مکتب برود و شما به عنوان والدین باید از حضور طفل در مکتب مطمئن شوید. به این نوع تعلیم، 
تحصیل اجباری گفته می شود. امکانات و کتاب های تعلیمی برای همه اطفال مقطع ابتداییه رایگان است. به اطفال طعام چاشت رایگان 
نیز داده می شود. همه پروگرام های تعلیمی مختلط )دخترانه و پسرانه( و اجباری هستند. مکتب مستقل از عقاید مذهبی اداره می شود. 

یعنی طفل، صرف نظر از وابستگی و باورهای مذهبی یا فرهنگی به تحصیل می پردازد.  

والدین حق دارند که برای فرزندشان مکتب انتخاب کنند. طفل حق دارد که در مکتب محل زندگی خود راجستر کند. اگر بخواهید 
مکتب دیگری انتخاب کنید، باید با مدیر مکتب مورد نظر خود به تماس شوید. در صورت وجود جای خالی در مکتب جدید، طفل 

می تواند در آن راجستر کند. 

اگر طفل به کمک تکمیلی ضرورت داشته باشد و به هر دلیل نتواند به مکتب ابتدائیه معمولی برود، می تواند از مکاتب ویژه و مکاتب 
معلولیت-محور استفاده کند. مثالً اطفال کم-شنوا یا کم-بینا می توانند از خدمات مکاتب ویژه استفاده کنند. مکاتب معلولیت-محور ویژه 

اطفال دچار عقب ماندگی مادرزادی یا اکتسابی شناختی یا ذهنی است. در این مکاتب، به متعلمین کمک و حمایت تعلیمی بیشتری ارائه 
می شود. 

تعلیم لسان
اگر لسان مادری پدر یا مادر یا هر دو آنها غیر سویدنی باشد، طفل می تواند از خدمات تعلیم در خانه استفاده کند. طفل برای استفاده 

از خدمات تعلیم در خانه باید با مقدمات لسان سویدنی آشنا باشد و هر روز از آن در منزل استفاده کند. متعلمینی که لسان مادری آنها 
غیر سویدنی است، می توانند در دوره »لسان سویدنی به عنوان لسان دوم« اشتراک کنند. متعلمین مبتدی یا آنهایی که اندکی با لسان 

سویدنی آشنا هستند می توانند در این دوره اشتراک کنند. 

صنف آمادگی
برای اطفال جدید الورود به سویدن صنف آمادگی برگزار می شود. متعلمین می توانند به تمرین لسان سویدنی بپردازند و درسهای 

مختلف را تعلیم ببینند. هدف این است که متعلمین بتوانند هر چی زودتر با شرایط تعلیم در مکتب ابتدائیه سازگار شوند.



برای نوجوانان
حقوق اطفال و نوجوانان

اطفال و نوجوانان ساکن سویدن تحت حمایت قوانین ملی و بین المللی هستند. در سویدن حقوق اطفال و محافظت از آنها برابر خشونت 
و تهدید بسیار جدی گرفته می شود. در سویدن، تهدید کردن یا لت و کوب کردن کودک، یا همان تنبیه بدنی طفل، ممنوع است. 

کنوانسیون حقوق اطفال
سویدن به »کنوانسیون حقوق اطفال سازمان ملل« که بسیاری از کشورها قوانین آن را پذیرفته اند، پیوسته است. »کنوانسیون حقوق 

اطفال« دارای قوانینی برای محافظت از حقوق اطفال است. در »کنوانسیون حقوق اطفال« ذکر شده است که همه اطفال از حقوق و 
ارزش برابر برخوردارند. اعمال تبعیض منع است. طفل باید در برابر خشونت فیزیکی یا روانی و نیز در برابر سهل انگاری یا آزار 
والدین یا سرپرستان محافظت شود. طفل باید در برابر انواع آزار جنسی و نیز استفاده در زمینه فحشا و هرزه نگاری محافظت شود. 

هیچ طفلی نباید متحمل تنبیه، شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیربشری یا تحقیرکننده شود. هیچ طفلی نباید به صورت غیرقانونی یا اجباری 
از آزادی محروم شود. اطفال قربانی سهل انگاری، بهره برداری، شکنجه، جنگ یا رفتار غیربشری باید از حق بازپروری و هم آمیزی 

اجتماعی برخوردار شوند.  

معلومات بیشتر درباره »کنوانسیون حقوق اطفال« را می توانید درbarnkonventionen.se بیابید

BRIS
»حقوق اطفال در جامعه« )BRIS( سازمانی است که به اطفال و نوجوانان 
دچار مشکالت مختلف کمک می کند. تماس گرفتن با BRIS رایگان است و 

اگر زیر 18 سال باشید، می توانید به تماس شوید و درباره موضوعات مختلف 
صحبت کنید. یک فرد کالن سال به صحبت های شما گوش می کند. شما به 

صورت کامالً ناشناس با BRISبه تماس می شوید و حتی والدین تان از تماس 
شما آگاه نمی شوند. مسئوالن BRIS نخواهند فهمید که شما از کجا به تماس شده 

اید. با نمبر 111 116 می توانید باBRIS به تماس شوید.

به ویب سایت www.bris.se مراجعه کنید

خشونت و رفتارهای اجبارآمیز مرتبط با مسائل ناموسی
خشونت ناموسی در سویدن منع است. در سویدن همه حق دارند که درباره بدن، امور جنسی و انتخاب شریک جنسی و نیز زندگی 

و آینده خود تصمیم بگیرند. در سویدن، اعمال خشونت و تهدید علیه دیگران منع است. هیچ کس حق ندارد شما را مجبور کند که بر 
خالف میل خود کاری، مانند ازدواج یا ختنه، انجام دهید. این عمل نقض حقوق بشر و تخلف جزایی است. به همین جهت، اعمال 

خشونت در محیط فامیل منع است.

در موارد عاجل یا در صورت مواجه شدن با تهدید یا خشونت با نمبر 112 با پولیس به تماس شوید.

مهم است که دیگران وضعیت شما را بدانند تا بتوانند به شما کمک کنند. به همین جهت، در مواقع ضروری حتماً با مرکز پذیرش 
مراقبت فردی و فامیلی به تماس شوید. این مرکز در Ludvika با نمبر 00 860-0240 )تلیفون خانه( و در Smedjebackenبا 
نمبر 00 00 66-0240 )تلیفون خانه( فعال است. ین نمبرها مربوط به تلیفون خانه شورا هستند. می توانید از آنها بخواهید که ارتباط 

شما را با بخش پذیرش اطفال برقرار کنند. 

مرکز جوانان
در شهر Ludvika پنج مرکز جوانان ویژه افراد صنف 6 و باالتر فعالیت می کند. در این مراکز جوانان در کنار هم لحظات 

خوشی را سپری می کنند. معلومات ساعات کار، آدرس و رویدادها در این آدرس ارائه شده است:www.ludvika.se/ung. در 
Smedjebacken مرکز جوانان وجود ندارد. 



مرکز مشاوره جوانان
جوانانی که درباره امور جنسی، بهداشت و روابط سوال دارند، می توانند از خدمات »مرکز مشاوره جوانان« استفاده کنند. »مرکز 
مشاوره جوانان« برای افراد 13 تا 23 ساله در نظر گرفته شده است. استفاده از خدمات مرکز مشاوره جوانان رایگان است. در 

»مرکز مشاوره جوانان« معموالً ماماها، مشاوران، روان شناسان، نرس ها، متخصصان نسایی و داکتران فعالیت می کنند. 

برای کسب معلومات بیشتر
مراکز مشاوره جوانان

مرکز مشاوره جوانان در Ludvika )ورودی حیاط(
Carlavägen 34, Ludvika آدرس: 

0240-867 60 تلیفون: 
Smedjebacken مرکز مشاوره جوانان در

Vasagatan 18E, Smedjebacken آدرس: 
0240-762 26 تلیفون: 

مشاوره و راهنمایی
UMO ویب سایتی است که برای افراد 13 تا 25 ساله دیزاین شده است. در UMO می توانید جواب سواالت خود درباره امور 

جنسی، صحت و روابط را بیابید. آدرس این ویب سایت umo.se است

آیا دچار مشکل روانی هستید و برای رها شدن از افکار ناخوشایند به راهنمایی ضرورت دارید؟ آیا قصد خود-زنی دارید یا از 
مشکالت دیگری رنج می برید؟ با مرکز روان پزشکی اطفال و نوجوانان به تماس شوید. در ویب سایت bup.se می توانید نزدیکترین 

دفتر و نمبر تلیفون آن را بیابید. 

خط راهنمای جوانان Busta برای کمک رسانی به قربانیان فعلی یا گذشته آزار جنسی که می خواهند شیوه های محافظت از خود در 
برابر کالن ساالن خواستار استفاده جنسی از اطفال را تعلیم ببینند، دایر شده است. یا ممکن است دوست شما قربانی آزار جنسی شده 
www.atsub.se/busta-ungdomsjour:باشد و نداند که چطور باید این مشکل را مدیریت کند؟ معلومات بیشتر در آدرس

معلومات مربوط به الکل و مواد مخدر و تاثیر آنها بر بدن و شیوه مقاومت در برابر اصرار همساالن یا مقابله با آزار در محیط فامیل 
را می توانید در www.drugsmart.com بیابید

Jourhavande )دوست مسئول( خدمات گفتگو برای افراد زیر 25 سال است. نوجوانان و جوانان زیر 25 سال می توانند از این 
خدمات استفاده کنند و شما می توانید درباره هر موضوعی که بخواهید گفتگو کنید. در آنجا می توانید درباره هر چیزی صحبت کنید. 

www.jourhavandekompis.se:دوست مسئول در اختیار شماست! معلومات بیشتر در این آدرس ارائه شده است



سرویس مهاجرت شاروالی
خدمات مهاجرت و Fränskapshuset )خانه دوستی(

افراد جدید الورود به سویدن باید نکات بسیاری را رعایت کنند. می توانید از کارمندان سرویس مهاجرت خدمات مشاوره و حمایت 
دریافت کنید.

آنها به شما کمک می کنند تا جایگاه خود را در جامعه سویدن بیابید. در سرویس مهاجرت، مسئوالن صریح، شایسته، چند-لسانه و آماده 
به ارائه مشاوره، راهنمایی و معلومات به باشندگان درباره امور مهاجرت، هم آمیزی و اجتماعی می پردازند. ر درباره مسائل مختلف به 

راهنمایی و کمک ضرورت دارید، با »خانه دوستی« به تماس شوید. مسئوالن آنجا می توانند به سواالت شما جواب دهند یا به شما بگویند 
که از کجا می توانید کمک بخواهید.

»خانه دوستی« محلی برای گردهمایی مردم سویدن و مهاجران، بدون در نظرداشت از پیشینه آنان، است. همه افراد عالقه مند به 
فعالیت های گروپی، یافتن دوستان جدید و تبادل تجربیات اجتماعی، لسانی و فرهنگی می توانند از خدمات سرویس مهاجرت استفاده کنند. 

»خانه دوستی« با خدمات مهاجرت و مرکز اطالع رسانی اجتماعی همکاری می کند. اگر درباره جامعه سویدن و هنجارهای آن سوالی 
دارید، برای فهمیدن معلومات دریافتی به کمک ضرورت دارید و می خواهید سواالت خود، به عنوان فرد جدیدالورود، را با کسی در 

میان بگذارید، با »خانه دوستی« به تماس شوید. 

دوره مطالعات اجتماعی
دوره سازگارسازی اجتماعی بعد از راجستریشن در شاروالی، به عنوان جدید الورود، آغاز می شود. در این دوره، با شرایط زندگی و 
اقامت در سویدن و ویژگی های جامعه سویدن آشنا می شوید. شرکت در این دوره برای همه رایگان و برای افراد مشغول در موسسات 

دولتی اجباری است. افراد حداقل 18 و حداکثر 65 ساله که در یکی از شهرهای ما راجستر کرده اند نیز می توانند در این دوره اشتراک 
کنند. اتباع کشورهای منطقه اقتصادی اروپا یا سوییس یا متعلمین لیسه نمی توانند در این دوره اشتراک کنند. می توانید در »خانه دوستی« 

راجستر کنید.

پروسه سازگارسازی اجتماعی در Ludvika و Smedjebacken شامل پروگرام 86 ساعته سازگارسازی اجتماعی است که در 
دوره زمانی سه-ماهه اجرا می شود. پروگرام سازگارسازی اجتماعی شامل دو قسمت است: تعلیم ابتداییه 60 ساعته و سازگارسازی 

اجتماعی محلی 26 ساعته. 

برای کسب معلومات بیشتر
سرویس مهاجرت

ludvika.se/invandrarservice
smedjebacken.se/invandrarservice

»خانه دوستی« از دوشنبه تا جمعه )به استثنای رخصتی های عمومی یا رخصتی های بانکی( فعال است.
مرکز خانه دوستی

 Fredsgatan 10, Ludvika آدرس: 
0240-863 89 تلیفون: 

خانه دوستی
Vasagatan 20, Smedjebacken آدرس: 

 0240-704 42 تلیفون: 



کتابخانه
در Smedjebacken و Ludvika کتابخانه هایی با شعبه های متعدد در سراسر این شهرها وجود دارد.

در کتابخانه امکان امانت گرفتن کتاب، فیلم و موسیقی و کاپی، اسکن و پرینت کردن اسناد و نیز خواندن روزنامه و مجله وجود دارد.

می توانید از »کتابخانه بین المللی استکهلم« نیز کتاب امانت بگیرید. »کتابخانه بین المللی« دارای کتاب هایی به بیشتر از 100 لسان 
 است. این کتابخانه ها بخشی از کتابخانه عامه استکهلم هستند. 

»کتابخانه بین المللی« مرکزی ملی محسوب می شود و افرادی که نمی توانند به این کتابخانه مراجعه کنند می توانند به کتابخانه محل 
خود مراجعه کنند و از مجموعه های موجود در www.interbib.se کتاب سفارش دهند

برای کسب معلومات بیشتر
Ludvika کتابخانه

Engelbrektsgatan 3, Ludvika آدرس: 
0240-862 97 تلیفون: 

Smedjebacken کتابخانه
Malmgatan 4, Smedjebacken آدرس: 

Ludvika شعبه های فعال در شهر
Fredriksberg

Tyforsvägen 4, Fredriksberg آدرس: 
0240-56 56 41 تلیفون: 

Grängesberg
Örabergsvägen 1, Grängesberg آدرس: 

0240-56 58 01 تلیفون: 
Nyhammar

Biblioteksvägen 5, Nyhammar آدرس: 
0240-56 58 98 تلیفون: 

Sunnansjö
Solgärdet, Hyttvägen 39, Sunnansjö آدرس: 

smedjebacken شعبه ها در شاروالی
Söderbärke

Kyrkskolan, Klockarvägen 5, Söderbärke آدرس: 
کتابخانه بین المللی

Odengatan 59, Stockholm آدرس:  



فرهنگ و اوقات فراغت
 در شهرهای Ludvika و Smedjebacken رویداد های متنوع تفریحی و فرهنگی برگزار می شود. 

در این شهرها می توانید به رویدادهای مرتبط با ریخته گری، معدن، نمایشگاه های هنری و صنایع دستی، موزیم های مردم شناسی، 
هاکی، بندی و فوتبال، اسکی در سرازیری، اسکی صحرایی و اسکیت باالی یخ بپردازید. چندین برگه ماهیگیری و زمین های گلف 

18 و 9 سوراخه برای گلف بازان وجود دارد. امکانات بایسکل دوانی، کایاک سواری یا پیاده روی در مناطق دیدنی وجود دارد.

برای کسب معلومات درباره رویدادهای محله خود، به ویب سایت شاروالی مراجعه کنید. 
www.ludvika.se/upplevagora

www.smedjebacken.se/upplevagora

www.visitdalarna.se:برای کسب معلومات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید

جمنازیم های بسیاری در شهرهای ما وجود دارد که در آنها می توانید به فعالیت های مورد عالقه خود مانند فوتبال، اسب سواری، 
جمناستیک، پیاده روی و. بپردازید. برای عضویت در جمنازیوم باید هزینه بپردازید. شما و دیگر اعضای جمنازیوم در پرسه مدیریت 

جمنازیوم دخالت داده می شوید. 

برای کسب معلومات درباره جمنازیوم های فعال در محله خود، به آدرس زیر مراجعه کنید:
Smedjebacken: fri.smedjebacken.se/forening

Ludvika: ludvika.se/foreningar


