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 دورة االطالع على المجتمع السويدي تمنحك معلومات مهمة وا

تفهما عن المجتمع السويدي ـ  لبداية جيدة في السويد

حقوقك وواجباتك

الدميقراطية السويدية وكيفية تنظيم املجتمع 

العمل والتعليم 

الصحة والرعاية الطبية 

األطفال واألرسة

كيفية البحث عن السكن 

 الدورة والتعليم ستكون بلغتك االم اي باللغة العربية حتى تكون لديك الفرصة

لالستامع وطرح األسئلة واملناقشة

 كل الدورة تتكون من 20 محاظرة ومرة واحدة يف األسبوع وملدة ثالث ساعات يف كل

مرة. وتشمل أيضا الزيارات امليدانية

بعد انتهاء الدورة ستحصل عىل دبلوم والتي ميكن أن تظهرها مبثابة شهادة مبا تعلمته

بلدية غوتنربغ هي التي تنظم هذه الدورة مجاناً

يحق لكل الوافدين الجدد والحاصلني عىل االقامة يف السويد من دول

خارج االتحاد األورويب التسجيل يف هذه الدورة

دورة للوافد الجديد الى السويد



هنا يف اشياء اخرى:

 مركزنا يوجد ايضا مكتب لالرشادات الذي

 تستطيع من خالله الحصول عىل املعلومات

 واملشورة مبختلف اللغات

 وكذلك يوجد يف مركزنا دورات طوعية عن

تربية األطفال ودورات عن الحاسوب

لقاء املعلومات عن الصحة والعمل والثقافة

 ويف مركزنا ا يضا يوجد قسم دليل الالجئني /

 صديق اللغة والذي من خالله ينظمون لقاءات

 بني الوافدين الجدد والسويديني للتعرف عىل

البعض بشكل فردي او جامعي

 دليل الطريق هو برنامج ارشادي تحصل فيه

عىل االلهام لتحقيق اهدافك املهنية والتعليمية
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 تعطى دورة االطالع عىل املجتمع السويدي يف مركزنا الواقع يف

Andra Långgatan 19 i Göteborg.
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Följ oss på Facebook! 
www.facebook.com/IntegrationscentrumGoteborg 
www.facebook.com/Flyktingguide

Kontakta oss!

Integrationscentrum Göteborg

Epost: samhallsorientering@socialresurs.goteborg.se 

Telefon: 031-367 91 50

Besök: Andra Långgatan 19, entrévåning 
(hållplats Järntorget)

Läs mer och anmäl dig till samhällsorientering på:  
www.goteborg.se/samhallsorientering
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عليك الدورة  هذه  عن  املزيد   معرفة 

عىل لنا  رسالة  ارسال  او  بنا   االتصال 

مركزنا زيارة  او  االلكرتوين  الربيد 

www.goteborg.se/samhallsorientering


