اطــــــــــــﻼﻋﺎت
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺳوﺋد آﻣده اﯾد

Språk:
Förvaltning:
Enhet:

Persiska
Sociala Resursförvaltningen
Invandrarservice

ﺛﺒﺖ اﺣﻮال FOLKBOKFÖRING
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ در ﺳوﺋد اﻗﺎﻣت ﻣﯾﮕزﯾﻧﯾد ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺧود را در ﺛﺑت اﺣوال
) (folkbokföringenﺛﺑت ﻧﻣﺎﺋﯾد .ﺑﻌد از آن ﺷﻣﺎر ٴه ﺷﺧﺻﯽ )(personnummer
درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﺑﮫ ادار ٴه اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ ) (Skatteverketﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺧود
ﭘﺎﺳﭘورت وﻣدارﮐﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت و ﯾﺎ اﺟﺎزه ﻣﺎﻧدن در ﺳوﺋد ﺑﺎﺷد را ﺑﺑرﯾد .اﮔر
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣدارﮐﯽ از ﻗﺑﯾل ﻋﻘدﻧﺎﻣﮫ ) (äktenskapsbevisو ﯾﺎ ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻓرزﻧدان
) (födelsebevisاﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺧود دارﯾد را ھم ﺑﺎ ﺧود ﺑﺑرﯾد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﻘوق و وظﺎﯾف ﺷﻣﺎ در ﺳوﺋد ﺑﮫ ﺛﺑت ﺷﻣﺎ و اﯾﻧﮑﮫ در ﮐﺟﺎ ﺛﺑت ﺷده اﯾد واﺑﺳﺗﮫ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑطور ﻣﺛﺎل ﺑرای ﺧواﻧدن زﺑﺎن ﺳوﺋدی ) SFIﺳوﺋدی ﺑرای ﻣﮭﺎﺟران( در ﻣﺎﻟﻣو
ﺑﺎﯾد درﺷﮭر ﻣﺎﻟﻣو ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آدرس ﻣﺳﮑﻧﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﯾد ،ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورت ﻧﻘل ﻣﮑﺎن،
آدرس ﺟدﯾد را ﺑﮫ ﺛﺑت اﺣوال اداره اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اطﻼع دھﯾد.

ادار ٴه اﻣور ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ Skatteverket
آدرس :

Kattsundsgatan 7

ﺗﻠﻔﻦ :

0771 – 567 567 ۰۷۷۱۵۶۷۵۶۷

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری:
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ:

دوﺷﻨﺒﮫ ،ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ ۱۰ :ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ۴ﺑﻌﺪازظﮭﺮ
از  ۱۰ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ٦ﺑﻌﺪازظﮭﺮ

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ :

www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/flytta/flyttatillsverige

ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ LEGITIMATION
ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻻزم ﺑﮫ ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ ) (legitimationﺳﻮﺋﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺜﻼً در ﺑﺎﻧﮏ و ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻻزم ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮروی ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ ﺳﻮﺋﺪی ﺷﻤﺎره ﺷﺨﺼﯽ ) (personnummerﺷﻤﺎ درج ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا ﻧﺸﺎن دھﯿﺪ.
ﮐﺎرت ھﻮﯾﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ) (körkortﺳﻮﺋﺪی و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
) (ID-kortﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ:
• ھﺰﯾﻨﮫ آﻧﺮا ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ
• ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺒﺎت اداره ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ
اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن
• ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ،ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﮐﺎرت
ٴ
) (uppehållstillståndskortﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ
• در ﺳﻮﺋﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ

ادار ٴه اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ Skatteverket
آدرس :

Kattsundsgatan 7

ﺗﻠﻔﻦ :

0771 – 567 567 ۰۷۷۱۵۶۷۵۶۷

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری:

دوﺷﻨﺒﮫ ،ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫ ۱۰ :ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ۴ﺑﻌﺪازظﮭﺮ
از  ۱۰ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ٦ﺑﻌﺪازظﮭﺮ
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ:

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

www.skatteverket.se/privat/idkort

صندوق بیمه های اجتماعی FÖRSÄKRINGSKASSAN
اگر هر کمکی از طرف صندوق بیمه شامل شما میگردد باید به آنجا مراجعه نمودە و خود
را ثبت نمایید .شما اول باید شماره شخصی خود را دریافت کنید .یک کپی از قرار کتبی
اجازه اقامت خود را بهنگام ثبت بهمراه داشته باشید.
چند نمونه از کمکهای مالی صندوق بیمه های اجتماعی:
یارانه مسکن Bostadsbidrag
یارانه مسکن کمکی است برای کسی که از عهده پرداخت کرایه خانه اش برنمیاید.اگر مسکنی ندارید و
نزد فرزندانتان زندگی میکنید هم میتوانید درخواست یارانه مسکن کنید .اگر چنانچه نقل مکان کنید،
افراد خانواده بیشتر شوند ،درآمدتان باالتر رود و یا کرایه منزل تغئیر کند ،خیلی مهم است که این
تغئیرات را به صندوق بیمه اطالع دهید .اگر زیاد ازحد یارانه مسکن گرفته باشید  ،آنرا باید پس بدهید.

یارانه فرزند Barnbidrag
اگر در صندوق بیمه ثبت شده باشید ،به فرزندان زیر ۱۶سال که اجازه اقامت داشته باشند یارانه فرزند
تعلق میگیرد .پس از ثبت فرزند در صندوق بیمه این یارانه بطوراتوماتیک برای شما فرستاده میشود.

نفقــــــــــــه Underhållsstöd
ولی
ولی دیگر باید نفقه بپردازد .اگر چنانچه ِ
اگر طالق گرفته اید و با فرزندان خود زندگی میکنیدِ ،
ولی دیگر فوت
دیگر قدرت پرداخت نداشته باشد ،میتوانید از صندوق بیمه کمک بگیرید .اگر چنانچه ِ
کرده باشد ،میتوانید از اداره حقوق بازنشستگی ) (Pensionsmyndighetenکمک بگیرید.

یارانه والدین Föräldrapenning
خانوادەهای دارای فرزند کوچک میتوانند یارانه والدین دریافت نمایند .اگر شما در خانه بمانید و از
فرزند خود نگهداری کنید ،میتوانید یارانه والدین دریافت نمایید.

صندق بیمه های اجتماعی Försäkringskassan
آدرس:

Kattsundsgatan 7

تلفن:

0771 – 567 567 ۰۷۷۱۵۶۷۵۶۷

ساعات کاری:

دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه و جمعه ۱۰ :صبح الی  ۴بعدازظهر
از  ۱۰صبح الی  ٦بعدازظهر
پنجشنبه:

اطالعات بیشتر:

www.forsakringskassan.se

ﺳوﺋدی ﺑرای ﻣﮭﺎﺟرﯾن SFI
ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﯾﮏ دوره ﭘﺎﯾﮫ ای زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮان ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ھﺪف ازا ﯾﻦ دوره ﮐﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ اﻧﺪازه ای ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎرو زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه از آن
ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻟﻤﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺳﻮﺋﺪی را ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮب ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ،
ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دوره را دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﺮوژی و ﯾﺎ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دوره
ﺳﻮﺋﺪی  SFIرا ﻧﺪارﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ دوره زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮرﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ
) (Invandrarserviceﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺮاﻣﻮن دوره ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای ﻣﮭﺎﺟﺮان در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
www.malmo.se/sfi

اطﻼﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ SAMHÄLLSORIENTERING
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد دوره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ﺣﺎوی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﻣﻮرد
ﮐﺎر ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و ﮐﻼً اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ
رﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ دوره ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
www.malmo.se/Ny-i-Sverige

ادار ٴه اﻣور ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ARBETSFÖRMEDLINGEN
در اداره ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﺗوان اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﻣوﺟود درﯾﺎﻓت ﮐرد .ﺑﻌﻧوان ﻓرد ﺑﯾﮑﺎر
ﻣﯾﺗوان از ﺣﻣﺎﯾت و ﺧدﻣﺎت ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺗﻌﺋﯾن ﺷﻐل ،ﻣﺷﺎورت در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎر ﮐردن وﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣل ﭘراﺗﯾﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﺳﺎﯾت  www.arbetsformedlingen.seو ﯾﺎ ﺗﻠﻔن
۴۱۶۴۱۶ 0771- 416416ـ ۰۷۷۱ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ اداره اﻣور ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺧش ادﻏﺎم درﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آدرس زﯾر ﺗﻣﺎس ﻣﯾﮕﯾرﻧد.
Arbetsförmedlingen Integration, Amiralsgatan 13
ﺑﻌﻧوان ﺗﺎزه وارد ﻣﮭﺎﺟر ﺑﮫ ﺳوﺋد ﺑﺎ ﺷﻌﺑﮫ ای ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻐل ﺳﺎﺑﻘﺗﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳب
ﺑﺎﺷد .اﮔر ھم ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﮐﺎری ﻧدارﯾد ﺷﻌﺑﮫ ای را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
ادار ٴه اﻣورﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﺑﮫ آدرس
Arbetsförmedlingen Service, Kungsgatan 6
ﮐﺎرھﺎ :ﺗﺟﺎرت  /ﻓروش  ،ھﺗل و رﺳﺗوران  ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﺗرﯾﺎن
اداره اﻣور ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺧش ﻓﻧﯽ ﺑﮫ آدرس
Arbetsförmedlingen Teknik, Storgatan 5
ﺷﻐﻠﮭﺎ :ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﺳﺎزی ،ﺗوﻟﯾد اﻧرژی ،ﺷﻐﻠﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ طراﺣﯽ ،راﯾﺎﻧﮫ ای ،ﻓ ّراﺷﯽ،
ﻧﮕﮭداری ازﺣﯾواﻧﺎت ﮐﺷﺎورزی /ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﯽ ،ﻣواد ﻏذاﯾﯽ  /ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻧظﺎﻓﺗﭼﯽ،
رﻓﻊ آﻟودﮔﯽ  /ﺑﮭﺳﺎزی ،ﻓﻧﺎوری دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ ،ﺣﻣل و ﻧﻘل  /اﻧﺑﺎرداری ﮔﺎرﮔﺎه  /ﻓﻧﺎوری.
اداره اﻣور ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت و اداری ﺑﮫ آدرس
Arbetsförmedlingen Vård och Administration,
Södra Förstadsgatan 35
ﺷﻐﻠﮭﺎ :ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداری ـ ﺑﯿﻤﮫ ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ،اﻓﺎﺗﺮ و اداری ،ﻣﻌﻠﻤﯽ ،اداره ﺟﺎت دوﻟﺘﯽ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ

ادار ٴه اﻣﻮر ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ Arbetsförmedlingen
ﺳـــﺎﯾﺖ:
ﺗﻠﻔـــــــﻦ:

www.arbetsformedlingen.se
0771- 416 416

۴۱۶۴۱۶ـ۰۷۷۱

وام وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﺰل HEMUTRUSTNINGSLÅN
وام وﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و وﺳﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮﻣﻨﺰل ﻗﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﯾﻦ
وام ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ھﺴﺘﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ اﯾﻦ وام را از ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ) (CSNﮔﺮﻓﺘﮫ وﻟﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ اﻣﻮرﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺎ ﺟﮭﺖ وام ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.
• ﻣﻘﺪار وام ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﺧﺎﻧﻮاده واﯾﻨﮑﮫ ﺧﺎﻧﮫ از ﺧﻮد دارﯾﺪ وﯾﺎ درﻣﻨﺰل ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
• اﻓﺮاد ﻣﻨﺰل ﺷﺎﻣﻞ زن ،ﺷﻮھﺮ ،اﻓﺮاد ھﻤﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه و واﺟﺪ واﻣﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺮ
 ۲۱ﺳﺎل ﮐﮫ درﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
• زوﺟﮭﺎ و ﯾﺎ ھﻤﺰﯾﺴﺘﮭﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ھﻢ ﺟﺪا
ﺷﻮﯾﺪ.
• ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ وام وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ در دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وﻗﺖ رزرو ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ:
040341994 ۰۴۰۳۴۱۹۹۴

ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
www.csn.se/hemutrustningslan

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ANMÄLAN TILL FÖRSKOLA
ﮐﻮدﮐﺎن از ﺳﻦ ﯾﮑﺴﺎﻟﮕﯽ ﺗﺎ ﺷﺮوع دﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮوﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ
ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﻤﻮن )(kommunala förskolor
ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﮐﮫ از ﺳﺎﯾﺖ در دﻓﺘﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ) (Medborgarkontorھﺴﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
www.malmo.se
ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
www.malmo.se/forskola
وﻗﺘﯽ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺟﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﮫ در ظﺮف ﻣﺪت ﻣﺤﺪودی ﭘﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .اﮔﺮاﯾﻨﮑﺎررا ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺎﯾﺶ
را ازدﺳﺖ داده و ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻂ ﻣﯿﺨﻮرد .وﻗﺘﯽ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﺨﺶ
 Debiteringsenhetenﭘﺮداﺧﺘﯽ اطﻼع دھﯿﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻨﮑﺎررا ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫ را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮ
در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در آن ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ
www.malmo.se/forskola
ﭘﯿﺶ دﺑﺎﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﻤﻮن از ﺳﺎﻋﺖ  ۰۶٫۱۵اﻟﯽ  ۱۷٫۳۰ﺑﺎز ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯿﺘﻮان
ﺗﺎ  ۱۸٫۳۰ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ۱۵ ،ﺳﺎﻋﺖ در ھﻔﺘﮫ ﺣﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ
دﺑﺴﺘﺎن را دارﻧﺪ.

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ INSKRIVNING I GRUNDSKOLAN
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ  ۶ﻭ  ۱۶ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ
 Mosaikskolanﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻳﮏ ﻭﻟﯽ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻴﺮﻭﺩ.
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﯽ ﺍﺯ  ۷ﺗﺎ  ۱۶ﺳﺎﻝ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﺍﺳﺖ.
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﻭﻟﯽ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﮐﺎﺭﺕ
ٴ
ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ) (uppehållstillståndskortﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮔﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭ ﻣﻴﮑﻨﻴﺪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺭﺍ
) (fritidshemﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺍی ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻦ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ) (förskoleklassﺗﺎ
ﺳﻦ  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺻﺒﺤﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻅﻬﺮ
ﻫﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳ ٴﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺟﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﻞ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻨﻴﺪ.

Mosaikskolan
ﺁﺩﺭﺱ:

Rönnblomsgatan 6 A

ﺗﻠﻔﻥ:

0729 - 814121 ۰۷۲۹۸۱۴۱۲۱

ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﻠﻔﻨﯽ:

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺯ  ۸ﺍﻟﯽ  ۹ﺻﺒﺢ

ﺳــــــﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭی
ﺟﻬﺕ ﻧﺎﻡ ﻧﻭﻳﺳﯽ:

ﭼﻬﺎﺭﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻬﺷﻧﺑﻪ

 09.00ﺍﻟﯽ 13.00

ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ در دور ٴه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎن SPRÅKINTRODUKTION
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﺎزه وارد و ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎل ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در دوره آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
زﺑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی را طﻮری ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ) (gymnasieskolanﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﯾﮕﺮی اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ دھﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
Peggy Thornström
Värnhemsskolan
Kungsgatan 44
Tel 076-6076912
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از 11.00-10.00
peggy.thornstrom@malmo.se

ادار ٴه ﮐل اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت MIGRATIONSVERKET
ادار ٴه ﮐل اﻣورﻣﮭﺎﺟرت اداره ای اﺳت ﮐﮫ روی درﺧواﺳت اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾل ﺑﮫ اﻗﺎﻣت در
ﺳوﺋد ،ﺑرای دﯾدار ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺎﺑﻌﯾت  ،وﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت از اﻓراد ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﯾﮑﻧد.
در ادار ٴه ﮐل اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﯾﺗوان ﮐﻣﮏ ھﺎی زﯾر را درﯾﺎﻓت ﻧﻣود:
• ﺗﻣدﯾد اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت )(uppehållstillstånd
• ﺛﺑت ﺣق ﺳﮑوﻧت )(uppehållsrätt
• ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺳوﺋدی )(medborgarskap
• ﭘﺎﺳﭘورت ﺳﯾﺎﺳﯽ )(resedokument
• اﺳﭘورت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ )(främlingspass
• ﺗﻣدﯾد زﻣﺎن دﯾدار )(besökstillstånd

ادار ٴه ﮐل اﻣور ﻣﮭﺎﺟرت Migrationsverket
آدرس:

Agnesfridsvägen 111

ﺗﻠﻔﻦ:

0771-235 235 ۰۷۷۱۲۳۵۲۳۵

ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ:

دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از  ۸ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ۴ﺑﻌﺪازظﮭﺮ

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری:

دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ از  ۹ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ۳ﺑﻌﺪازظﮭﺮ

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

www.migrationsverket.se

ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن SJUKVÅRD
ھﻤﮫ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪه و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن را دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﯾﺪ
در درﺟﮫ اول ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ) (vårdcentralﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ھﺴﺘﯿﺪ و ﺳﺆاﻟﯽ دارﯾﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت درﻣﺎﻧﯽ ) (Sjukvårdsupplysningenزﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ .در
آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر درﻣﯿﺎن ﮔﺬذاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻣﯿﺪھﺪ.
در ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی و اورژاﻧﺴﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ اورژاﻧﺲ ) (Akutmottagningenﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد.
ﻟﻄﻔﺎ ً ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﺎ  ۱۱۷۷ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ اورژاﻧﺲ ھﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ .در
ﺻﻮرت ﻋﺠﻠﮫ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ۱۱۲ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
درﺑﺎره درﻣﺎن در ْاﺳْﮑﻮﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮاﮐﺰ
در ﺳﺎﯾﺖ  www.1177.seﻣﯿﺘﻮان اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی
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درﻣﺎﻧﯽ را ﺟﮭﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﺮد ،اطﻼﻋﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺘﺎن از درﻣﺎن و
ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺘﺮﺟﻢ دارﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن رزرو ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺟﻢ را ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن دارﯾﺪ.
ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن) (barnavårdcentralﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .درآﻧﺠﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮐﻮدک را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده و ﺑﮫ وی واﮐﺴﻦ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺸﺎوره و راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
زﻧﺎن ﺑﺎردار ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد وﮐﻮدک را در ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ) (barnmorskemottagningﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ .در
آﻧﺠﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ درﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻨﺎم » ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ« ) (Barnmorska direktدارﻧﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ را در زﯾﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ وﯾﺰﯾﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﮐﻠﯿﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎ را در ﮐﺎرت وﯾﮋه ای ﺑﺎم ﮐﺎرت »ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ«
) (högkostnadskortدرج ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .درطﻮل ﯾﮑﺴﺎل از  ۱۱۰۰ﮐﺮون ﺑﺸﺘﺮﻧﻤﯿﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رزروﺷﺪه ﻧﺮوﯾﺪ،
دوﺑﺮاﺑﺮ ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯿﺪھﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﻤﯿﺘﻮان در ﮐﺎرت ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ درج ﻧﻤﻮد .اﮔﺮﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ وﻗﺖ
رزروﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮدھﯿﺪ.

ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن Sjukvård
ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت درﻣﺎﻧﯽ
اورژاﻧﺲ:
وﺿﻌﯿﺖ اظﻄﺮاری
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

ﺗﻠﻔﻦ۱۱۷۷ :
آدرسRuth Lindskogs gata 5 :
ﺗﻠﻔﻦ۱۱۲ :
ﺗﻠﻔﻦ۳۳۳۳۰۰ :ـ ۰۴۰
www.1177.se

دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ TANDVÅRD
اﻧﺗﺧﺎب رﻓﺗن ﺑﮫ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﺧﺻوﺻﯽ و ﯾﺎ ﻧزد دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ
) (Folktandvårdenﺑﺎ ﺧود ﺷﻣﺎﺳت .ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﺧود ﺑﺧش ﻋظﯾﻣﯽ از ھزﯾﻧﮫ
دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ را ﻣﯾﭘردازﻧد .اﮔرﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺛﺑت در اداره ﺑﯾﻣﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
) (Försäkringskassanﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﺧﺷﯽ از آن را آن اداره ﻣﯾﭘردازد.
ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن زﯾر  ۲۰ﺳﺎل از دﻧداﻧﭘزﺷﮑﯽ راﯾﮕﺎن ﺑرﺧوردارﻧد .از ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﯽ
آﻧﮭﺎ ﺑطور ﻣرﺗب ﺑﮫ ﻣﻌﺎﯾﻧﺎت ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷوﻧد .اﮔر ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺷﮑل اورژاﻧﺳﯽ دارد،
ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن ﻧزد ﯾﮏ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد.
اﮔر اﺣﺗﯾﺎج ﻓوری ﺑﮫ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ دارﯾد ،در درﺟﮫ اول ﺑﺎ دﮐﺗر دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﺧود ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .اﮔر ﺷﺑﮭﺎ و ﯾﺎ در روزھﺎی ﺗﻌطﯾل اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ داﺷﺗﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره
 (1177)۱۱۷۷ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دﻧداﻧﭘزﺷﮏ ﮐﺷﯾﮏ را ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
در اﯾن ﺳﺎﯾت اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﻣﯾﮑﻧﯾد:
www.1177.se/Skane/Tema/Tander/

ﻣﺴـــــــــﮑﻦ BOSTAD
اداره ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻨﺎم  Boplats Sydوﺟﻮد دارد .آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮان در ﺻﻒ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
در ﻣﺎﻟﻤﻮ ﯾﮏ
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ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎرا ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮﺿﯿﻊ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺻﻒ ﺑﺎﺷﯿﺪ
اﻣﮑﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از طﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ  Boplats Sydو ﯾﺎ در دﻓﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ھﺰﯾﻨﮫ
ﺳﺎﻻﻧﮫ در ﺻﻒ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮدن  ۳۰۰ﮐﺮون اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎًاز طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎی ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﮑﻦ
ﮐﻨﯿﺪ.

Boplats syd
آدرس:

Lejonetpassagen, Stortorget 8

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری:

از دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ۹اﻟﯽ  ۱۲و  ۱ﺗﺎ  ۳ﺑﻌﺪاز ظﮭﺮ
ﺟﻤﻌﮫ ھﺎ  ۹اﻟﯽ  ۱۲ظﮭﺮ

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ:

۳۴۲۴۵۰ـ040342450 ۰۴۰

اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ:

www.boplatssyd.se

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری
www.informationsverige.se
ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺗﺎزه واردﯾن ﻣﮭﺎﺟر و ﭘﻧﺎھﻧده .اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ اﯾن زﺑﺎﻧﮭﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده :ﻋرﺑﯽ،
دری ،اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و ﺗﯾﮕرﯾﻧﯾﺎ .ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﮐﺗﺎب درﺑﺎر ٴه ﺳوﺋد
 Om Sverigeرا ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد زﺑﺎن اﺳت از اﯾﻧﺗرﻧت داﻧﻠود ﮐﻧﯾد.
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-påflera-språk.aspx
www.sweden.se
ﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﻣورد ﺳوﺋد ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی :اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﻓراﻧﺳوی ،آﻟﻣﺎﻧﯽ ،اﺳﭘﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ،روﺳﯽ ،ﭼﯾﻧﯽ و
ﻋرﺑﯽ
www.dinsakerhet.se
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯾراﻣون اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان از ﺗﺻﺎدﻓﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری ﮐرد و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ در ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﭼﮫ
ﺑﺎﯾد ﮐرد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ۶۶زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف وﺟود دارد!
www.8sidor.se
اﺧـــــــﺑﺎر ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳـــــــــــوﺋدی ﺳﺎده
http://sverigesradio.se/International
اﺧـــــــﺑﺎر ﺑﮫ ﭼـــــــــﻧدﯾن زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف

www.malmo.se
اطـــــــــــــﻼﻋﺎت درﺑﺎر ٴه ﺷـــــــﮭر ﻣﺎﻟﻣو

ﻟﻐﺘﻨﺎﻣــــــــــــــــــﮫ ORDLISTA
ﺛﺒﺖ اﺣـــــــــﻮال Folkbokföring
ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق و وظﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﺪه  ،واﯾﻨﮑﮫ در ﮐﺠﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ Folktandvården
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺧﺪﻣﺎت دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ای ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ازطﺮف ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اداره ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ار طﺮف ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ اداره ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﺮﮔـــــــﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ Födelsebevis
ﯾﮏ ﺑﺮﮔﮫ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎم ﭘﺮد و ﻣﺎدر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Försäkringskassan
ﺑﯿﻤﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اداره ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺌﻮل اداره ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
درﺳﻮﺋﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﭽﮫ دار و ﻣﺮﯾﻀﮭﺎ.
ﮐﺎرت ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ Högkostnadskort
اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺮای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در طﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۱۰۰ﮐﺮون ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ دﮐﺘﺮ ﻧﭙﺮدازﯾﺪ.ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ
دﮐﺘﺮرﻓﺘﮫ وھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده آن ﻣﺒﻠﻎ را در اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻣﮭﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ﺟﻤﻊ آن ﺑﮫ  ۱۱۰۰ﮐﺮون رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
درﻣﺎﻧﺘﺎن ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ادارهٴ اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ Pensionsmyndigheten
اداره دوﻟﺘﯽ وﻋﮭﺪه دار اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی را ﻣﯿﭙﺮدازد
اداره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ
ٴ
ٴ
ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﮭﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.
ادارهٴ اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ Skatteverket
ادارهٴ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ادارهٴ دوﻟﺘﯽ وﻋﮭﺪه دار اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﻮق اﻓﺮادی را ﻣﯿﭙﺮدازد
ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﮭﻮﻟﺖ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .گ
ﺳـــــــــــﻨﺪ ازدواج Äktenskapsbevis
ﺑﺮﮔﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ازدواج ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺎﺿﻦ Vårdnadshavare
ً
ﺣﺎﺿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺑﭽﮫ ھﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮا ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ درﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ
ﻋﮭﺪه ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدک ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﻨﺪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.
اوﻟﯿﺎء از
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