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 أسئلة؟اإلجابة عىل  كطلب منن وصلتك رسالة إىل البيت فيها هل 
 

 
ي ميدان العمل ستوكهولم ) 

معلومات تفيد بأنك غير   ( حصلنا عىلJobbtorg Stockholmنحن ف 
ي أي مدرسة ثانوية أو أنك ال تحمل شهادة الدراسة الثانوية. نحن

ًما الشباب  نقوم بتوجيه مسجل ف 
ُ
د
ُ
، ق

، التدريب ،الدراسة نحو ىل سبيل المثال يمكننا مساعدتك ع ء آخر يناسبك.  عملال العمىلي ي
 أو أي ش 

 
ي سجلنا نظًرا ألنك  

إجابات لبعض األسئلة المتعلقة بك. أنت تجيب عىل   الحصول عىل فنحن بحاجة إىل موجود ف 
ي اإل الرابط أدناه. األسئلة  من خاللاألسئلة 

ي أسفل هذه الصفحة. لكنك و  باللغة السويدية  ستمارة هي ف 
جمات ف   تجد الير

 
 https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1: الرابط من خاللعىل األسئلة  أجب 

 
 الثانوية العامة؟  دارسية من هل لديك شهادة

  أنت فقد أرسلنا لك رسالة بعنوان "فرصة جديدة! لك  من المدرسة الثانوية شهادة دراسيةإذا كنت قد حصلت عىل 
 ". شهادة دراسيةالحاصل عىل 

 
 : شهادة دراسيةألسئلة إذا كنت قد حصلت أجب عن ا

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d396761d3fd 

 
 عنك؟لماذا نحتاج أن نعرف  

ي الأنت 
ي  مسجل ف 

/قيد النفوس ف  ي
 ول سنة من العمر  20 تبلغ  مدينة ستوكهولم، ولم  السجل المدن 

ا
ي مدرسة    يس مسجل
ف 

  29  لمادة، ا مدرسةلبلدية )قانون الل التابع نشاطال، مشمول بما يسىم مسؤولية وليس لديك شهادة الثانوية العامةثانوية 
ي أن مدينة ستوكهولم9 الفقرة

ي السويد،   ، مثلها مثل(. هذا يعن 
معك   لتواصلمسؤولية ا   لديها جميع البلديات األخرى ف 

 .لك  الدعم وتقديم
 

أو إذا كنت بحاجة إىل   قد تغير   وضعك ما إذا كان ، نحصل عىل معلومات حولإلجابة عىل أسئلتنا با قيامك  من خالل 
ت عدم اإلجابة عىل أسئلتنا  دعمنا. إذا   من خالل قنوات مختلفة.  تواصل معكنواصل الوف  فس  اخير

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d396761d3fd
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 هل تريد التواصل معنا؟ 

جميمكننا اإل  عند الحاجةأسئلتك.  ىل ع نجيب يسعدنا أننحن   . شفوي ستعانة بمير
 : من خاللتواصل معنا 

 : ي
ون  يد اإللكبر  kaa@stockholm.se البر

 700 35 508-08 الهاتف: 
 

 جابة ترجمة استمارة اإل 
 

 : أدناه توجد ترجمتير  

ًما بعنوان "ال شهادة ثانوية عامة؟ نحن ندعمك   البيتإىل  رسالة وصلتك لك الذي   هي  األوىل −
ُ
د
ُ
ي الحياة!" أو    ق

ف 
ًما ال تذهب إىل المدرسة؟ نحن ندعمك أبعنوان "

ُ
د
ُ
ي الحياة!   ق

 ". ف 

شهادة  عىل  تالذين حصل إليك أنتبعنوان "فرصة جديدة!   إىل البيت رسالة وصلتكلك الذي  الثانية هي  −
 " دراسية

 
****** 

 
نت ىلستبيان عإ  ( KAAمسؤولية النشاط التابعة للبلديات )  رسالة من نت الذي حصلت عىللك أ  اإلنبر

 
ي 
نتا إستبيانف  ي   جابةهذا يمكنك اإل  إلنير

 من مدينة ستوكهولم.   حصلت عليها عىل الرسالة النر
 
 508-08، فاتصل بنا عىل: ةعمل. إذا كانت لديك أسئلنشاط/ ان لديك  الخاصة بك وإذا ك تواصلمأل معلومات الإ

 .kaa@stockholm.se أو  35700
 
 
 شخصيةالبيانات . ال1

 الرسالة.  حصل عىل  الذي ابالشخصية للش  بياناتال إنتبه! 
 

 (: جباريإسؤال األسم )
 (: جباريإ سؤال الرقم الشخصي )

 (: جباريإسؤال رقم الهاتف )
  : ي
ون  يد اإللكير  عنوان الير

 

ي أنت 2
/قيد النفوس. المنطقة التر ي

ي السجل المدن 
 
 فيها مسجل ف

 
ي يوجد 

 جباري(. إ ها عنوانك )سؤال في حدد المنطقة النر
 (Brommaبروما )

 ( Enskede-Årsta-Vantörإينشيده ـ أورشتا ـ فانتور )
 ( Farstaفراشتا )

شتير  ـ إلفشو )  ( Hägersten-Älvsjöهيغير
ي ) ي ـ فيلينغنر  (Hässelby-Vällingbyهيسيلنر

 (Kungsholmenكونغزهولمن )
 (Norrmalmنورمالم )

ي ـ شيستا )  (Rinkeby-Kistaرينكنر
 ( Skarpnäckسكاربنيك )
 (Skärholmenشارهولمن )

 (Spånga-Tenstaسبونغا ـ تينستا )

mailto:kaa@stockholm.se
mailto:kaa@stockholm.se
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 (Södermalmسودرمالم )
مالم )  ( Östermalmأوسير

 أخرى / ال أعرف
 
 جباري(إ، تعليم ثانوي مكتمل؟ )سؤال تخرجهل لديك شهادة . 3

 : أسمها  المدرسةلدي شهادة الثانوية العامة.  ،نعم
 الثانوية العامة.  دراسية من ال ، لدّي شهادة 
 . العامة ثانويةال من شهادة تخرج وال شهادة دراسية  ال ، ليس لديّ 

 ال اعرف. 
 
 جباري(إ)سؤال . هل لديك نشاط/عمل؟ 4

 : أسمها  المدرسةنعم ، أنا أدرس. 
 معي من خالل:   وا توجيه بشأن الدراسات. تواصل الحصول عىل ريد أأنا أعمل.  ،نعم
 : ، هو أخر  نشاطلدي  ،نعم

 معي من خالل:  وا تواصل ال ، أنا ال أعمل وال أدرس. 
 
 جباري( إ؟ )سؤال بحث عن وظيفةللللدراسات أو   الحصول عىل توجيههل تريد . 5

(:  وا نعم ، تواصل ي
ون  يد اإللكير  معي عىل )الهاتف أو الير

 ال شكرا. 
 
 . بيانات التواصل مع ولي األمر5

 . طوعي  الملء عاًما.  18فقط عىل الشباب الذين تقل أعمارهم عن   رسيالسؤال ي
 : وىلي األمر اسم 

 رقم هاتف وىلي األمر: 
ي 
ون  يد اإللكير  : لوىلي األمر عنوان الير

  تعليق محتمل: 
 

 معلومات حول معالجة البيانات الشخصية
ي يتم جمعها عير لبياناا تلك  عن مسؤول البيانات الشخصية  هي  سوق العمل لجنة

نت   ستبيانإت الشخصية النر اإلنير
 معلومات حول معالجة مدينة ستوكهولم للبيانات الشخصية. تجد  stockholm.se/dataskydd هذا. عىل

 
****** 

 
نت بيانستإ  عىل شهادة دراسية  ت لك أنت الذي حصل اإلنبر

 
ي 
نتف  ي   جابةهذا يمكنك اإل  إستيبان اإلنير

 من مدينة ستوكهولم.   حصلت عليها عىل الرسالة النر
 
 508-08، فاتصل بنا عىل: ةعمل. إذا كانت لديك أسئلنشاط/ ان لديك  الخاصة بك وإذا ك تواصلمأل معلومات الإ

 .kaa@stockholm.se أو  35700
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 (: جباريإسؤال األسم )
 (: جباريإ سؤال الرقم الشخصي )

 (: جباريإسؤال رقم الهاتف )
  : ي
ون  يد اإللكير  عنوان الير

 

 

https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/
mailto:kaa@stockholm.se
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/قيد النفوس2 ي
ي السجل المدن 

 
ي أنت فيها مسجل ف

 . المنطقة التر
 

ي يوجد 
 جباري(. إ ها عنوانك )سؤال في حدد المنطقة النر

 (Brommaبروما )
 ( Enskede-Årsta-Vantörفانتور )إينشيده ـ أورشتا ـ  

 ( Farstaفراشتا )
شتير  ـ إلفشو )  ( Hägersten-Älvsjöهيغير
ي ) ي ـ فيلينغنر  (Hässelby-Vällingbyهيسيلنر

 (Kungsholmenكونغزهولمن )
 (Norrmalmنورمالم )

ي ـ شيستا )  (Rinkeby-Kistaرينكنر
 ( Skarpnäckسكاربنيك )
 (Skärholmenشارهولمن )

 (Spånga-Tensta) سبونغا ـ تينستا 
 (Södermalmسودرمالم )
مالم )  ( Östermalmأوسير

 أخرى / ال أعرف
 
 جباري(إ)سؤال . هل لديك نشاط/عمل؟ 3

 : أسمها  المدرسةنعم ، أنا أدرس. 
 أنا أعمل.  ،نعم
 : ، هو أخر  نشاطلدي   أنا  ،نعم

 ال ، أنا ال أعمل وال أدرس. 
 
 جباري( إ؟ )سؤال بحث عن وظيفةللللدراسات أو   الحصول عىل توجيههل تريد . 4

(:  وا نعم ، تواصل ي
ون  يد اإللكير  معي عىل )الهاتف أو الير

 ال شكرا. 
 

 معلومات حول معالجة البيانات الشخصية
ي يتم جمعها عير لبياناا تلك  عن مسؤول البيانات الشخصية  هي  سوق العمل لجنة

نت   ستبيانإت الشخصية النر اإلنير
 معلومات حول معالجة مدينة ستوكهولم للبيانات الشخصية. تجد  stockholm.se/dataskydd هذا. عىل

https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/

