
 سوئد یعنی چه؟ راهنمایی به سمت جامعه 

راهنمایی به سمت جامعه یک رسی کالسهای رایگان است که برای تازه واردها پایه و اساس جامعه سوئدی را توضیح  

کت شما میتوانید دانش،  طریق  . از  میدهد  ،  رسر سوئد  دموکرایس و چطور جامعه ی    ، درباره یوظایفحق و حقوق قانویی

آسان تر کردن راه برای شما است که به جامعه  و  سازمان دیه شده است. هدف راهنمایی به سمت جامعه ی سوئد 

شما میتوانید این کالسهای را به زبان مادری یا به زبانهای دیگر بخوانید، در این کالسهای راهنمایی به   . وید سوئد وارد ش

 اجازه ی حرف و تفکر یم دهد. وقتی دوره به اتمام رسید شما یک گوایه دریافت خو اهید کرد.   سمت جامعه به شما 

 

 چه کیس میتواند به این کالسها برود؟ 

ی سن های  سوئد شدند:  د، کسانیکه تازه وارد نسال میباش  ۶۴تا  ۱۸راهنمایی به سمت جامعه برای کسایی است که بی 

 کسانیکه از طریق خویشاوندی آمده اند.    کسانیکه برنامه ی استقرار و یا 

ی سو   EES -راهنمایی به سمت جامعه برای کسانیکه تبعه یک کشور  ئیس،  )کشورهای عضو اقتصادی اروپا( همچنی 

 محققان مهمان شامل نمیشود.  /مهاجران کاری یا دانشجویان مهمان

 

هایی در این کالسها است؟
ی  چه چی 

ی چگونه یک  وظایفدر این کالسها به حق و حقوق انسایی و ارزشهای پایه ای دموکراتیک، حق و حقوق فردی و   ، همچنی 

 روزمره شامل میشود. 
ی

 جامعه سازماندیه میگردد و عملکرد زندگ

 : شود  این هشت موضوعات شامل یم 

 سوئد آمدن به •

 در   •
ی

 سوئد زندگ

فت در سوئد  •  و پیشر
ی

گذاردن زندگ  تاثی 

 حقوق وظایف افراد   حق و  •

 با فرزندان در سوئد  •
ی

 تشکیل خانواده و زندگ

گذاری در سوئد •  تاثی 

 حفظ تندرستی در سوئد  •

 سوئد پی  شدن در  •

 

 ثبت نام

رنامه خود در اداره کار در این کالسها  ب اگر شما از یک برنامه ی استقرار از اداره ی کاریایی هستید میتوانید از طریق مسؤل 

اینجا ثبت نام  "  زیر تییی فرم موجود در این صفحه یا اگر از طریق خویشاندی آمده اید میتوانید از طریق . ثبت نام کنید 

 کنید.   کرده و ثبت نام  " را کلیککنید


