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Ny i Sverige?
— Gå en kurs om det svenska samhället!

För dig 
som är 
asylsökande 

över 18 år. 



Du kan gå en kurs på ditt språk där vi pratar om:

• Hälsa och sjukvård

• Barn och familj

• Arbete och utbildning

• Demokrati och jämlikhet

Är du asylsökande och över 18 år? 

Vill du veta mer om Sverige? 

Asylum seeker and over 18 years old? 

Do You want to know more about Sweden?
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҉Then You can attend a course in your language where 
we talk about: 

• Healt care

• Children and family

• Work and education

• Democracy and equality



Bild
: J

oh
né

r 

A
ra

b
is

k
a

P
e

r
s

is
k

a 
 



www.goteborg.se/integrationscentrum

Integrationscentrum

Intresserad?
Fyll i ansökan och lämna den till Integrationscentrum.  
Obs! Kurserna är en del av ett projekt som slutar i december 2019. 

Adress: Andra långgatan 19, Göteborg

Du kan också anmäla dig genom att: 

• Ringa och skicka SMS: 076-517 37 61

• E-posta: manel.saidi@socialresurs.goteborg.se

Ingången till Integrationscentrum, Andra långgatan 19
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ANMÄLAN

  Jag är asylsökande och anmäler mig till kurs om det svenska samhället!

Namn: _________________________________________________

Språk: _________________________________________________

Telefon: _________________________________________________

          Kön:     Kvinna     Man     Annat

! När du anmäler dig godkänner du att dina personuppgifter får behandlas enligt Dataskydds-
förordningen och Göteborgs stads riktlinjer. Läs mer på: goteborg.se/dina personuppgifter.

Anmälan till kurs i 
samhällsinformation för 
asylsökande över 18 år.

O B S !  
Kurserna är en del 

av ett projekt som slutar i 
december 2019.
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