
اید  که در آن از شما درخواست شده به  ای در خانه دریافت نمودهآیا نامه

 هایی پاسخ دهید؟پرسش
 

 
اید و یا اینکه فاقد دیپلم ایم که شما در هیچ دبیرستانی ثبت نشدهاستکهلم مطلع شده Jobbtorgما در 

توانیم به  کنیم، بعنوان نمونه میما به جوانان برای رفتن به مراحل بعد راهنمایی می باشید.دبیرستان می

  شما برای تحصیل، کارآموزی، کار و یا موارد دیگر که مناسب شما باشد کمک کنیم.

 
شما از طریق لینک زیر به   باشیم.بدلیل آنکه شما در سیستم ما ثبت هستید ما نیازمند دریافت پاسخ به چند پرسش در مورد شما می

  یابید. تر در همین صفحه میها در این فرم به سوئدی است اما ترجمه آنها را پایینپرسش دهید.ها پاسخ میاین پرسش
 

 https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1 پاسخ دهید:  هااز طریق این لینک به پرسش
 

 ( از دبیرستان دارید؟ studiebevisآیا یک گواهی تحصیل )
ای برای شما تحت عنوان "یک شانس جدید! برای شما که گواهی  اید ما نامهاگر یک گواهی تحصیل از دبیرستان دریافت نموده

  ایم.ارسال نموده اید" تحصیل دریافت نموده
 

ها پاسخ دهید:  اید به پرسشاگر یک گواهی تحصیل دریافت نموده

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

 چرا ما نیاز داریم اطالعاتی درباره شما بدانیم؟ 
باشید،  سال تکمیل نداشته و در یک دبیرستان ثبت نشده و فاقد دیپلم دبیرستان می ٢٠اید، شمایی که در شهر استکهلم ثبت شده

این امر دربرگیرنده آن   (.٩پاراگراف    ٢٩شود )قانون مدارس، فصل  شوید که مسئولیت فعالیتی کمون نامیده میمشمول طرحی می

شما تماس گرفته و به شما امکان دریافت پشتیبانی ارائه   های دیگر سوئد، مسئولیت دارد بااست که شهر استکهلم، مانند همه کمون

  نماید. 
 

اگر به   شویم که آیا وضعیت شما تغییر کرده و یا نیاز به پشتیبانی ما دارید. های ما، ما مطلع میاز طریق پاسخ دادن شما به پرسش

  با شما ادامه خواهیم داد.های دیگر به تالش خود برای تماس های ما پاسخ ندهید ما از طریق کانالپرسش

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e186ce7b42c1
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3d396761d3fd


 
 خواهید در تماس با ما قرار گیرید؟ آیا می

 توانیم یک مترجم بخدمت بگیریم.  در صورت نیاز می دهیم.های شما پاسخ میما با کمال میل به پرسش

 های زیر تماس بگیرید: با ما از راه

 kaa@stockholm.se post:-E 

 08 -508 35 700 تلفن:
 

 ترجمه فرم جوابیه 
 

 آید: در زیر دو ترجمه می
ای در خانه با عنوان : "فاقد دیپلم دبیرستان؟ ما از شما برای رفتن به مراحل دیگر  اولین ترجمه برای شمایی است که نامه -

روید؟ ما از شما برای رفتن به مراحل دیگر زندگی پشتیبانی  ، و یا با عنوان "آیا به مدرسه نمی کنیم!"زندگی پشتیبانی می

  اید.دریافت نموده  کنیم!"می
ای با این عنوان ""یک شانس جدید! برای شما که گواهی تحصیل دریافت ترجمه دوم برای شمایی است که نامه -

 برایتان ارسال شده است.  اید" نموده
 

****** 
 

  اید  ای دریافت نمودهنامه KAAپرسشنامه اینترنتی برای شما که  از  
 

 دهید. اید پاسخ میای که از شهر استکهلم دریافت نمودهدر این پرسشنامه اینترنتی شما به نامه

 

 -508 35700  های زیر با ما تماس بگیرید:هایی دارید، از راهاگر پرسش اگر مشغولیتی دارید اطالعات تماس خود را وارد کنید.

 aa@stockholm.sek . و یا 08
 

 اطالعات شخصی  .1
 اطالعات شخصی نوجوانی که نامه را دریافت نموده است.  توجه!

 
 نام و نام خانوادگی )پاسخ ضروری است(: 

 شماره شناسایی شخصی )پاسخ ضروری است(:
 شماره تلفن )پاسخ ضروری است(: 

  پست الکترونیکی:

 
 اید ای( که در آن ثبت شدهمنطقه شهرداری )محله .2

 
 اید را انتخاب کنید )پاسخ ضروری است(. منطقه شهرداری که در آن ثبت شده

Bromma 
Enskede-Årsta-Vantör 

Farsta 
Hägersten-Älvsjö 

Hässelby-Vällingby 
Kungsholmen 

Norrmalm 
Rinkeby-Kista 

Skarpnäck 
Skärholmen 

Spånga-Tensta 
Södermalm 

Östermalm 
 دانم سایر مناطق/ نمی

mailto:kaa@stockholm.se
mailto:kaa@stockholm.se


 
 )پاسخ ضروری است( آیا دارای یک دیپلم، یک تحصیالت تکمیل شده دبیرستانی هستید؟ .3

  نام دبیرستان:  بله، من یک دیپلم دبیرستان دارم
  نه، من یک گواهی تحصیل در دبیرستان دارم. 

  تحصیل در دبیرستان. نه، من نه دیپلم دارم و نه یک گواهی 
 دانم. نمی

 
 )پاسخ ضروری است(  آیا مشغول فعالیتی هستید؟ .4

  نام مدرسه: کنم.بله، من تحصیل می
  :Jag vill få vägledning mot studier. Kontakta mig viaکنم.بله، من کار می

  بله، من مشغولیت دیگری دارم، که عبارتست از:
  :Kontakta mig viaکنم و نه مشغول تحصیل هستم. نه، من نه کار می

 
 )پاسخ ضروری است(  باشید؟آیا خواهان راهنمایی جهت تحصیل یا جهت جستجوی کار می .5

 بله، با من از این راه تماس بگیرید )تلفن یا پست الکترونیکی(: 
 نه، سپاسگزارم. 

 
 اطالعات تماس با سرپرست: .5

 پاسخ دادن داوطلبانه است.   باشد. سال می  ١٨این پرسش تنها برای نوجوانان زیر   
 نام و نام خانوادگی سرپرست: 

 شماره تلفن سرپرست: 
 پست الکترونیکی سرپرست: 

  نظرات احتمالی: 
 

 اطالعات در مورد پردازش اطالعات شخصی  
 شود.آوری میکمیته بازارکار مسئولیت پردازش اطالعاتی را برعهده دارد که از طریق این پرسشنامه اینترنتی جمع

 یابید. در مورد  نحوه پردازش اطالعات شخصی توسط شهر استکهلم اطالعاتی می stockholm.se/dataskyddدر
 

****** 
 

  اید.موده( دریافت نstudiebevisپرسسشنامه الکترونیکی برای شما که یک گواهی تحصیل )
 

 دهید. اید پاسخ میای که از شهر استکهلم دریافت نمودهدر این پرسشنامه اینترنتی شما به نامه

 

 -508 35700  های زیر با ما تماس بگیرید:هایی دارید، از راهاگر پرسش اگر مشغولیتی دارید اطالعات تماس خود را وارد کنید.

 kaa@stockholm.se .باشدسال می  و یا 08
 

 اطالعات شخصی  .1
 

 نام و نام خانوادگی )پاسخ ضروری است(: 
 شماره شناسایی شخصی )پاسخ ضروری است(:

 شماره تلفن )پاسخ ضروری است(: 
  پست الکترونیکی:

 
 اید ای( که در آن ثبت شدهمنطقه شهرداری )محله .2

 
 اید را انتخاب کنید )پاسخ ضروری است(. منطقه شهرداری که در آن ثبت شده

Bromma 
Enskede-Årsta-Vantör 

Farsta 
Hägersten-Älvsjö 

https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/
mailto:kaa@stockholm.se


Hässelby-Vällingby 
Kungsholmen 

Norrmalm 
Rinkeby-Kista 

Skarpnäck 
Skärholmen 

Spånga-Tensta 
Södermalm 
Östermalm 

 دانم سایر مناطق/ نمی
 

 پاسخ ضروری است()  .3
  نام مدرسه: کنم.بله، من تحصیل می

 کنم. بله، من کار می
  بله، من مشغولیت دیگری دارم، که عبارتست از:

 کنم و نه مشغول تحصیل هستم. نه، من نه کار می
  

 )پاسخ ضروری است(  باشید؟آیا خواهان راهنمایی جهت تحصیل یا جهت جستجوی کار می .4
 بله، با من از این راه تماس بگیرید )تلفن یا پست الکترونیکی(: 

 نه، سپاسگزارم. 
 

 اطالعات در مورد پردازش اطالعات شخصی 
 شود.آوری میکمیته بازارکار مسئولیت پردازش اطالعاتی را برعهده دارد که از طریق این پرسشنامه اینترنتی جمع

 یابید. ر استکهلم اطالعاتی میدر مورد  نحوه پردازش اطالعات شخصی توسط شه stockholm.se/dataskyddدر

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

