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2 . 
 !مرحبا

التي یمكن أن تعملھا خالل فترة  ود مدین یوتیبوري أن تقدم لك بعض النصائح عن األمورعن طریق ھذه المعلومات ت
 .قللى المساعدة أو إذا كنت تشعر بالقل عللحصو ھأن تتوجھ إلیھا إلى مكان یمكن ن طریقالصیف. كما ستعرف ع

 
تباعد عن بعض لكي ننجح في توقیف نحن بحاجة إلى أن نستمر في الالفائتة.   األعوامعن   ھذا العامإن ھذا الصیف مختلف 

عدا عن ذلك یجب أن نفكر ستحمام. ن االأماكفي الحدائق والمحالت التجاریة وفي  –الداخل والخارج  انتشار العدوى. في
 حام. ملیا قبل السفر وذلك بھدف تجنب االزد

 
 یتحملالبعض. إن الفرق یكمن في أن بالرغم من أن ك تعتبر ذلك مجھدا فیجب علینا أن نصبر ونتحمل لكي نحمي بعضنا 

 ھ.قاة على عاتقملال ةالمسؤولی ل شخصك
 

ماكن القریبة لك وال شك في أنك یارة األز ال تتوانى عنفھا في یوتیبوري. شاك الكثیر من األشیاء التي یمكن أن تكتھن
 أو الكترونیا.، في الخارج في الداخلمفضل بینھا. جدید وستعثر على مكان 

 
 !لشكرا على الصبر والتحم

 ف انتشار العدوى.سویا سنتمكن من توقی
 

3 . 
 ك الحصول علیھا ھناك مساعدة یمكن

 
 صغیر السنللشخص 

جار في المنزل وتشعر إذا كان الجو مشحونا بالشدقاء والروتین المعتاد. صألقة فیمكن أن تشتاق لغلعندما تكون المدرسة م
 .رحمھیئة الصلیب األالصدیق المناوب في یادة الشبیبة أو مع بعدم األمان فبإمكانك أن تتوال مع ع
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 موعة المعرضة للخطرالمج ي إلىالذي ینتمبالنسبة للشخص 

لمساعدة أحد المتطوعین تقدیم امجموعة معرضة للخطر فبإمكان كنت تنتمي إلى  إذاأو ما عا  70یزید عن ك إذا كان عمر
 فیما یتعلق بشراء الحاجیات. لك

 88 86 839-073اتصل بالرقم: 
 

 مرض ظھر علیھ أعراض البالنسبة للشخص الذي ت
 ویف 19 –مرض كوفید مات عن خفیف. للحصو ل على مزید من المعلو مق في المنزل حتى لو كنت تشعر فقط بزكااب

 . 1177أو اتصل بالرقم  se.1177الرعایة اقرأ المزید على الموقع تبحث عن 
 

 ون معایشة العنف ق للجمیع العیش بدیح
فیما یتعلق بأحد األشخاص الموجودین على مقربة مان أو القلق ألیمكن أن تحصل علیھا إذا كنت تشعر بعدم ااك مساعدة ھن

 منك.
 

 goteborg.se/valdochhotالرابط ید على زاقرأ الم
 

 ك المادي؟وضع قلق حول ھل تشعر بال
 صول على استشارات مجانیة.بإمكانك الح

 
 00 08 368-031و اتصل ھاتفیا بالرقم أ goteborg.se/privatekonomiرابط لاقرأ المزید على ا 

 
 ؟ تحتاج إلى شخص یمكن أن تتحدث معھھل 

  .19 –جائحة كوفید ھیئة الصلیب األحمر خط ھاتفي للدعم بسبب دى جد لیو
 

 . 800 900-0771و اتصل ھاتفیا بالرقم أ rodakorset.seعلى الموقع اقرأ المزید 
 

4 . 
 اكتشف أشیاء جدیدة

 ةح واألمور الملھمبإمكانك أن تقرأ ھنا بعض النصائ
 وال الصیف.  ط افتوحمسیبقى س بورتس بالتسن في كونج نة الكائب السیاحمكت •
 عمار على :یع األن المعایشات المثیرة واألنشطة لجماقرأ المزید ع •

kalendarium.goteborg.se 
goteborg.com/upplevdittgoteborg 
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5.   
 

 تطبیقات مدینة یوتیبوري 
• Badplatsen مسابحلة ومباني ادیتحمام البلتتبین فیھ أماكن االس 
• Biblioteket المدینة  الموجودة في 25ـ العمومیة التبات المكجمیع  أسماءال والج كھاتفعن طریق ھ ب ستجد 
• Lekplatsen ھع فیھا بالسعادة والترفین تتمتح عن أماكئنصا 
• Nextbike  ستل  كأویساعك على استئجار دراجة من ستیرStyr & Ställ 
• Parkering Göteborg فیھا. ماكن الشاغرةیتبین منھ أماكن توقیف السیارات وكم عدد األ 
• Trafiken.nu والدراجة لكي تتجنب االزدحامة بالسیار تساعدك یوتیبوري فیما یتعلق بتخطیط رحلتك  . 
• Västtrafik ToGo  م. في حركة النقل العاتساعدك على تخطیط رحلتك 

 

6.   
 

 كیر بھافیجدر الت ءأشیا
رات على  یتغیال ضعب یتم عملھ یمكن أن . ال یفوتك أنلطاتؤولیة عن طریق اتباع توصیات الستحمل المس •

 ح. ئنصاال
متن وسائل تكن ستذھب إلى مسافات بعیدة. تجنب السفر على الدراجة إذا لم  قم بركوب أو قدامعلى األ مشیاسر  •

 حركة النقل العام في یوتیبوري.
 لم تلغى. التي تقصدھا ة نشطتأكد من مواعید االفتتاح وأن األ •
 لى خطر نشوب الحرائق وحظر ایقاد النیران.إك الفضالت. انتبھ خذ مع •

 

7.   
 
 یوتیبوري   تكمدینستمتع با

 goteborg.se/sommarlov: امجان مھا، یقدم معظة مختلفةتعرض مدینة یوتیبوري والعدید من االتحادات أنشط
 

 مارس التمارین في الخارج 
 goteborg.se/aktiveradigتمرین جماعي مجاني: حصة ارین في الخارج أو مأماكن التتمشى، جرب 

 عمومیة مكتبة یوتیبوري ال
جاني ھنا وھناك الكثیر من األشیاء كل شيء میقى، األفالم والصحف واأللعاب. سوالم تعارة الكتب، الكتب،سابإمكانك ھنا 

 goteborg.se/bibliotek: تتوفر الكترونیا
 

 یوتیبوريطة الفنون في خری
  goteborgkonst.se/konstkartan: بة منكرقفي الخارج على ماكتشف األعمال الفنیة الموجودة 
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 خضراء تمتع في المناطق الاسإلى الخارج و اذھب
 :والمناطق الطبیعیة الخالبة قمومیة والحدائبزیارة الحدائق العقم 

goteborg.com/parker-och-tradgardar 
goteborg.se/utochnjut 

 

8.   
 

 معلومات التواصل 
• goteborg.se 
• 031-365 00 00 
• goteborg@goteborg.se 
• facebook.com/goteborgsstad 

 

 ري و صحیفة مدینة یوتیب

vartgoteborg.se 

 

 19 –فید  معلومات عن مرض كو

• krisinformation.se 
• 1177.se 

 

 غات أخرىبلمعلومات 

 krisinformation.se/languagesت ة لغاعلومات األزمات بعدم •
 00 680 123-08ھاتفیا  واصلتالتابع لقطاع فسترا جوتاالند،  19 –وفید الخط الھاتفي عن ك •

صومالیة ، الفنلندیة، العربیة، الفارسیة، ال اإلنجلیزیةإلى اللغات  goteborg.se/covid19على الرابط ترجمة ھذا الكتیب  تم
 .الصربیة ،الكرواتیة ،سنیةوالبو
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9.   
 
 حرص على التباعد. أنت تشكل الفرق. ا

 وى. دننجح في توقیف العسسویا 
 


