
    

 

 

ترجمة لرسالة نطلب فيها منك اإلجابة على بعض األسئلة 

 .لرسالةا لتلك . هذه الوثيقة هي ترجمةالبلدية ة عن األنشطةمسؤولال ي الوحدة، وهمن مدينة ستوكهولملقد تلقيت رسالة 

******** 

نحن نقدم لك المزيد من الدعم في الحياة! إذا كنت ال تذهب إلى المدرسة؟  

أو إذا كنت تفتقر إلى شهادة الدراسة الثانوية، 

 ،تحياتنا

فضاء ي فالعاملين ك تفتقر إلى شهادة الدراسة الثانوية. نحن لقد تلقينا معلومات تفيد بأنك غير مسجل في مدرسة ثانوية أو أن  

مساعدتك  بإمكانناندعم ونوجه الشباب الذين ليس لديهم شهادة الثانوية العامة. (Stockholm Jobbtorg) بستكهولم  العمل

ة بشكل أنواًع مختلفة من األنشطة اإلبداعية والصحي   عرضبإمكاننا ، يب أو الوظيفة. باإلضافة إلى ذلكأو التدر ةفي الدراس

المزيد  على الحصول ،في المستقبل فعله فيما تريدمزيد من الوقت للتفكير الإذا كنت بحاجة إلى . بإمكانك فردي أو جماعي

 .  ung.stockholm/kaa موقع ىمن المعلومات حول دعمنا في فيلم متاح عل

 

، اإلجابة عن بضعة أسئلة حول وضعك منك رجون و، في الحصول على دعمنا المجاني رغبأن نعرف ما إذا كنت ت بوّدنا

إجاباتك أن نتوصل ب دمن الجيّ على األسئلة.  لإلجابة  ung.stockholm/kaa لموقع ا رز   ز االستجابة السريعة أوامسح رم

 .في أقرب وقت ممكن

د أيًضا . من الجي  صيرةق ةفي رسالة نصي  إلينا أيًضا ملء نموذج الرد المرفق والتقاط صورة له وإرسال الصورة  بإمكانك

 على الرسالة موظفةالدفع رسوم البريد  تم  لقد البريد.  عن طريق في مغلف الرد وإرساله إلينا التعمير وضع النموذج المكتمل

 .عدم رد كحتى في صورة  بك لتقديم الدعم تصالاالسنواصل  .من طرفنا

 

https://socialtstod.stockholm/vagen-till-jobb/ung-och-arbetslos/det-kommunala-aktivitetsansvaret/
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 ط:نك اإلجابة عن األسئلة عبر الرابامكبإ

https://a.entergate.se/arbetsmarknadsforvaltningen/hostbrev2022 

 :أو عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة

 

 

لماذا تلقيت هذه الرسالة؟ 

عمل  نفإ ،ليس لديك شهادة الثانوية العامة بالمدرسة الثانوية أو تكن مسجال، أو لم عاًما 20إذا كان عمرك أقل من 

 أن   (. هذا يعني9المادة  29قانون المدرسة الفصل ل)وفقا  (KAA)، لكشمية عن األنشطة البلدية الوحدة المسؤول

حتى تتمكن من العثور على عمل  اإلمكانر وتقديم الدعم لك قد اصل معكتولمدينة ستوكهولم تتحمل مسؤولية ا

 ung.stockholm/kaa :ع. اقرأ المزيد على الموقلك مفيد

******** 

تفاصيل االتصال بالمنسقين المحليين 

 معلومات االتصالعلى  الحصولقم ب. لمدينةبا مناطق المختلفةالعن  مسؤولون التابعون لناالمنسقون المحليون 

ة واحدة في مر  الوحدة زيارة لإمكانية أيًضا  عرض كل وحدة عملتالقائمة أدناه.  فيفيها  تُقيملمنطقة التي بابالمنسقين 

 !بك أهال وسهالف. التي تشغل بالك مخاوفالوة سئلاأل من طرحلتمكينك  حجز موعد دوناألسبوع 

ا و إحاطتنا علم ارجى اإلتصال بنيُ . ة بالنسبة لكمجاني ه الخدمةهذمترجم ومع وقت حجز ن أن، عند الحاجةبإمكاننا 

 .مترجمفيها ترغب في أن نوفر لك التي باللغة 

 

 :مدينة ستوكهولمبالبلدية  طةنشاأل ولين عنوحدة المسؤ

  kaa@stockholm.se ي:بريد إلكترونال

 700 35 508-08هاتف: ال

 

إذا كنت تقيم في: 

 ولمنسهكونغ Kungsholmen 

https://a.entergate.se/arbetsmarknadsforvaltningen/hostbrev2022
https://socialtstod.stockholm/vagen-till-jobb/ung-och-arbetslos/det-kommunala-aktivitetsansvaret/
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 نورمالم Norrmalm 

 سودرمالم Södermalm   

 أوسترمالم Östermalm 

 

 :ـل بتصاإلايرجى 

 : Elin eller Jessie på Jobbtorg unga Globenبغلوبن بفضاء العمل للشباب إيلين أو جيسي

 elin.blennborn@stockholm.se123 5923 / -Elin: 076 :عنوان بريدها اإللكترونيو نإلي رقم هاتف

 jessie.moberg@stockholm.se123 5986 / -Jessie: 076: وعنوان بريدها اإللكتروني جيسي رقم هاتف

 

 الساعة إلى 15:00 الساعة  أيام األربعاء من Jobbtorg unga Globen لوبنغب للشباب العمل فضاءزيارة يرجى 

18:00. 

    Trädskolevägen 17, Johanneshovالعنوان:

 

إذا كنت تقيم في: 

  فنتور  – اأورشت –أنشيدا Enskede-Årsta-Vantör 

 فارستا Farsta 

 ناك سكاربSkarpnäck 

   : ــيمكنك اإلتصال ب

   Zemira eller Monica på Jobbtorg unga Globen  : بغلوبن ميرة أو مونيكا بفضاء العمل للشباببز

    zemira.becirovic@stockholm.se /123 5744 -Zemira: 076  اإللكتروني:   ميرة و عنوان بريدهارقم هاتف ز

  :monica.sterin@stockholm.se  / 5593 123 -076Monika اإللكتروني: يريدها  و عنوان مونيكارقم هاتف 

 

 الساعة إلى 15:00 الساعة  أيام األربعاء  من Jobbtorg unga Globen لوبنغب للشباب العمل فضاءزيارة يرجى 

18:00. 

    Trädskolevägen 17, Johanneshovالعنوان:

 

إذا كنت تقيم في: 

  ألف خو –هاقر ستين Hägersten-Älvsjö 

 منلخار هو Skärholmen 
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 :ـب تصاليمكنك اال

 Laura eller Sara på Jobbtorg unga Skärholmen   وحدة العمل بخارهولمن  لورا أو سارة في

  elaura.pena@stockholm.s / 124 9199 -: 076Laura  :عنوان بريدها اإللكترونيرقم هاتف لورا و

 sara.jalal@stockholm.se /  123 5861-076 :Sara  :سارة و عنوان بريدها اإللكترونيرقم هاتف   

و  13:00 ما بين الساعةأيام األربعاء  Jobbtorg unga Skärholmen بخارهولمن للشبابفضاء العمل زيارة يرجى 

 .16:00 الساعة

 Ekholmsvägen 34, Skärholmenالعنوان: 

 

إذا كنت  تقيم في: 

  يستاشرينكيبي Rinkeby-Kista 

     سبونقا تانستSpånga-Tensta 

 

 :ـب تصاليرجى اال

 Jobbtorg unga Kista :فضاء العمل بشيستا روني في أوبيا  أوموجوس 

     mogos.senay@stockholm.se593 7018 / -Mogos: 072  :وعنوان بريده اإللكتروني موجوسرقم هاتف 

  :pia.samskog.kenntoft@stockholm.se /  5889 123-076Pia :وعنوان بريدها اإللكتروني بيــارقم هاتف 

 ronny.lundstrom@stockholm.se / 123 5873-Ronny: 076: وعنوان بريده اإللكتروني رونيرقم هاتف 

 

 .18:00الساعة إلى  15:00الساعة من ربعاء األ أيام Jobbtorg unga Kista للشباب بشيستافضاء العمل زيارة يُرجى 

 Kista Galleria, trapphus 2, Kistaالعنوان: 

 

 

إذا كنت تقيم في: 

  ا  Brommaبروم 

 فالينغبي  -هسيلبيHässelby-Vällingby 

 

ال بـ  :يُرجى اإلتص 

  Fanny eller Ruth på Jobbtorg unga Vällingby         فن ي أو ريت بفضاء العمل للشباب في فالينغبي 

ّ رقم هاتف 
    fanny.poijo@stockholm.se123 5658 / -Fanny: 076 :  وعنوان بريدها اإللكتروني فن  
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  :ruth.taye@stockholm.se/  5666 123-076Ruth: بريدها اإللكترونيوعنوان  ريترقم هاتف 

 

 .16:00الساعة إلى  13:00الساعة من فضاء العمل للشباب في فالينغبي أيام األربعاء ُيرجى زيارة 

 Pajalagatan 56, Vällingby  : العنوان
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