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Toplum 
Bilgisi

— İSVEÇ’TE IYI BIR BAŞLANGIÇ YAPMAK IÇIN
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Anadilinde olan bu kurs sana İsveç’te iyi bir başlangıç 

sağlar. Kurs ücretsiz olup İsveç toplumu hakkında bura-

da oturma ve çalışma izni olanlara pek çok konuda bilgi 

verir. Hakların ve yükümlülüklerin, çalışma ve yaşamla il-

gili ve daha birçok konuda gerekli olan bilgileri edinirsin.



İsveç’te yeni 
olanlar için bir 
kurs
Toplum bilgisi İsveç’te yaşayacak olanlara 
toplumsal konularda önemli bilgiler vererek 
iyi bir başlangıç için fikir sahibi olmalarını 
sağlar. 

Şu konularda daha çok bilgi edinirsin: 
 » kişilik hakları ve yükümlülükler

 » İsveç demokrasisi

 » toplumun nasıl organize olduğu

 » iş ve eğitim

 » sağlık ve sağlık hizmetleri

 » çocuk ve aile

 » konut arama. 

 
Kendi dilinde 
Kursun dili Türkçedir. Amaç kursa katılanların dinleyip  
anlamasını, tartışabilmesini ve soru sorabilmesini  
sağlamak. Toplam üçer saatlik 34 ders olup 102 saatlik bir 
sürede işlenir. Ders konularıyla ilgili bazen çeşitli ziyaretler 
de yapılır. Kurs bittikten sonra öğrendiklerini belgelemek 
için diplom alacaksın. 



Kursa kimler katılabilir?
Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerden yeni göç etmiş, İsveç’te 
oturma ve çalışma izni olan kişiler başvurabilir. Aile birleşiminden 
dolayı gelenler de bu kursa katılabilir.

Ücretsiz 
Kurs Göteborg Belediyesi tarafından ücret alınmadan pek çok 
dilde gündüz ve akşam verilir. 

İlgi duyuyorsan başvur! 
Başvuru adresi: İntegrationscentrum, Andra långgatan 19,  
Göteborg. 

Webb:  
www.goteborg.se/samhallsorientering  
www.goteborg.se/integrationscentrum. 

Diğer etkinlikler: 
“İntegrationscentrum” denen bu danışma ve bilgi alma merkezinde 
başka etkinlikler de vardır, örneğin: 

 » Danışma ofisi olan “Informationskontoret” pek çok dilde, oraya ge-

lenlere bilgi verip yardımcı olur

 » İsteyenlere ebeveyn kursları ve dijital yeterlilik konusunda eğitim 

programları sunar

 » Sağlık, çalışma hayatı, eğitim ve kültür konularında seminerler ve 

küçük çalışma gurupları şeklinde etkinlikler düzenler

 » “Språkvän” yani dil arkadaşı adıyla göçmenler ve İsveç’liler  

arasında birey ve gurup düzeyinde görüşmeler düzenler

 » Göçmenlerin toplum ve çalışma hayatına hayatına uyum sağlaya-

bilmeleri amacıyla faaliyetler düzenler.  

Webb sayfasından daha fazla bilgi edinilebilir 
www.facebook.com/IntegrationscentrumGoteborg

http://www.goteborg.se/samhallsorientering
http:// www.goteborg.se/integrationscentrum


goteborg.se/integrationscentrum

Integrationscentrum
- för en bra start i Sverige
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    När du anmäler dig godkänner du att dina personuppgifter får behandlas enligt Dataskydds-
förordningen och Göteborgs stads riktlinjer. Läs mer på goteborg.se/dinapersonuppgifter

NamN: 

PersoNNummer: 

Gatuadress: 

PostNummer:     ort: 

e-Post: 

telefoN: 

sPråk 1:      sPråk 2: 

Har du etableriNGsProGram?   Ja    NeJ    Vet iNte

 
 Samhällsorientering på ditt språk (välj gärna flera tider): 

    Förmiddagar kl. 9-12    Eftermiddagar kl. 13-16    Kvällar kl. 16.30-19.30 

ANMÄLAN TILL SAMHÄLLSORIENTERING,  
KURSER & AKTIVITETER PÅ INTEGRATIONSCENTRUM

Lämna din anmälan och besök oss på: Andra långgatan 19, Göteborg.  
Du kan även anmäla dig och läsa mer på: www.goteborg.se/integrationscentrum

   Vi erbjuder även frivilliga kurser och aktiviteter- välj för att söka: 

 Digital kompetens, nivå 1-2; stärk dina digitala kunskaper.

 Förälder i nytt land; Om att vara förälder och ny i Sverige. 

 Kvinnokompassen; fördjupa dina kunskaper om civilsamhället och arbetsmarknaden.

 Tematräffar och öppna aktiviteter; anmäl intresse om du vill få inbjudan via mejl!

 Språkvän; träffa nya männsikor och bli språkvänner:   Träffa en språkvän    Bli språkvän





http://www.goteborg.se/samhallsorientering


SO kurs 
başvurusunu kendin 
yap!
Daha fazla bilgi edinmek, SO ve diğer kurs veya etkin-
liklere başvurmak için ofisimize gelebilir veya internet 
sayfamızdan yapabilirsiniz. 

goteborg.se/integrationscentrum
goteborg.se/samhallsorientering

•  IN
T

E
G

R
ATIO

NSCENTRUM GÖTEBORG  •
  E

N
 B

R
A

 S
T

A
R

T
 I

 S
V

E
R

IG
E

!  
 •

  

W
W

W.GOTEBORG.SE/INTEGRATIO
N

S
C

E
N

T
R

U
M

INTEGRATIONSCENTRUM GÖTEBORG

Telefon: 031-367 91 50 

Adres: Andra Långgatan 19 (durak: Järntorget)

Resepsiyon saatleri: web'e bak! 

E-posta:  
samhallsorientering@socialcentrum.goteborg.se

 
Facebook: 

facebook.com/IntegrationscentrumGoteborg


