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 عىل، املدينة السويدية الواقعة يف أقىص الشامل- مرحباً بكم يف كريونا
 ترغب بلدية. كيلومرت من الدائرة القطبية الشاملية150 بعد حوايل
كريونا بأن تقوم مبساعدتك من خالل تقديم هذا الكُتيب لتحظى بحياة
مريحة هنا! إن الكُتيب مرتجم إىل العربية والدارية والتغرينية والفارسية
.والصومالية واإلنجليزية
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• تظهر شمس منتصف الليل يف كريونا ملدة  50يوم تقريباً ،بداية من آخر مايو
إىل منتصف شهر يوليو .وخالل تلك الفرتة ال تغرب الشمس أبدا ً عن األفق.

• نهار كريونا أطول من نهار ستوكهومل خالل سبعة أشهر يف العام .فبني  8مارس و 7
أكتوبر تسطع الشمس لساعات أطول يف كريونا مام يكون عليه الحال يف العاصمة • .لدى كريونا ليالً قطبياً ملدة  20يوم ،بداية من  12إىل  31ديسمرب .وخالل تلك
الفرتة ال ترشق الشمس أبدا ً يف األفق.

n

4

n

van
b e rg
sgat
a

er S

Seg

sväge

• تم اختيار كنيسة كريونا يف عام  2001كأجمل املباين العامة يف السويد.
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بلدية كريونا
العنوانKiruna kommun, 981 85 Kiruna :
عنوان الزيارةHjalmar Lundbohmsvägen 31 :
الهاتف0980 - 700 00 :
www.kiruna.se
www.facebook.com/kirunakommun

3

7
an

taresgat

tan
ga

Bergmäs

log

o
Ge

2

n

sgata

ning

Före

ägen

Gruvväge

otek

sgata

n

n

Bibli

ns v

ti o

1

مركز كريونا
.1
.2
.3
.4
.5
.6
4

مبنى بلدية كريونا يف الثالثة أشهر األخرية من عام 2018
وحدة الدمجGeologgatan 1 ،
مكتبة املدينة يف كريوناFöreningsgatan 17 D ،
حامم السباحةBergmästaregatan 10 ،
القاعة الرياضيةAdolf Hedinsvägen 37 ،
مقهى ميرتوبولArent grapegatan 29 ،

.7
.8
.9
.10
.11
.12

مبنى برنامج اللغة السويدية للمهاجرينBergmästaregatan 8 ،
الرشطةLars Janssonsgatan 10 ،
مصلحة الهجرةLars Janssonsgatan 10 ،
مصلحة التأمينات االجتامعيةLars Janssonsgatan 25 ،
مصلحة الرضائبLars Janssonsgatan 25 ،
مكتب العملLars Janssonsgatan 20 ،
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يرجع تاريخ كريونا إىل ما يقارب  120عاماً.
وتصل مساحة البلدية إىل حوايل  19,447كيلومرت مربع .ويعيش هنا
حوايل  23,000نسمة .يعيش حوايل  18,000نسمة يف املنطقة املركزية
والباقي موزعني عىل ما يقرب من  50قرية .وهي بلدية ثالثية اللغة،
حيث يتم التحدث فيها بكل من اللغة السويدية والسامية وامليانكيلية.

Arent Grapegatan

9
Lars Janssonsgatan

نبذة مخترصة عن كريونا
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N Y D R A G N I N G K U R R AVA A R AVÄ G E N

اقرأ املزيد عىل:
www.kiruna.se
/stadsomvandling

S T U D E N T B O S TÄ D E R

TRYGGHETSBOENDE

KYRKOGÅRDEN

GYMNASIESKOL A

S TA D S PA R K
S K O T E R PA R K E R I N G

عنوان الزيارةGeologgatan 1, Kiruna :
الهاتف0980 - 755 08 :

K U LT U R C E N T R U M

RESECENTRUM

H A N D E L S G ATA

كريونا تتغري

متر كريونا اآلن بتغريات كبرية .فسوف يتم هدم وسط املدينة القائم يف
الوقت الحايل ويتم بناء واحد جديد عىل بعد ثالثة كيلومرتات إىل الرشق.
وأول مبنى سيتم بناءه هو مبنى جديد إلدارة البلدية .وسيتم نقل عدة
مباين قدمية أيضاً إىل أماكن جديدة يف املدينة .وسوف يتم تحويل وسط
املدينة الحايل إىل ما يُسمى بحديقة مناجم املدينة ()gruvstadspark
وسيتم إحاطة املنطقة تدريجياً بسياج.
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بدأ عملية التغيري ،عملية تحويل املدينة ،عام  .2004حيث قامت رشكة
 LKABالقامئة عىل إدارة املنجم ،باإلبالغ بأن التشققات الناجمة عن
التعدين سوف تصل إىل املدينة .وهذا يعني أنه ال ميكن أن تعيش أو أن
يكون لك متجرا ً أو رشكة يف مركز املدينة الحايل .وقد اجتذب تحول املدينة
األنظار يف جميع أنحاء العامل.

هل أنت جديد يف كريونا؟
تعال إلينا!

بالنسبة لألشخاص الجدد يف كريونا والسويد فإنه ُيكنهم
الحصول عىل املساعدة يف العديد من استفساراتهم يف
وحدة الدمج .وقد يتعلق األمر بكيفية قيام الشخص بدفع
الفواتري ،أو الرتتيب للتأمني املنزيل ،أو التوقيع عىل عقد
الكهرباء ،أو االتصال بطبيب األسنان .نحن نحاول أن نساعدك
بأفضل طريقة ممكنة! نحن نتحدث التغرينية والسويدية
ويكننا التنسيق ملرتجم فوري إىل اللغة العربية.
واإلنجليزيةُ ،
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مرحباً بكم يف مبنى بلدية كريونا!
يوجد مكتب استقبال يف مبنى البلدية .وهنا ُيكننا مساعدتك
يف أمور مثل بطاقة املواصالت العامة يف كريونا (،)Kirunakortet
وهي البطاقة الرضورية ليك تتمكن من ركوب الحافالت يف كريونا.

وبالنسبة لألشخاص الذين لديهم بالفعل بطاقة املواصالت العامة يف
كريونا ( ،)Kirunakortetفيمكنهم رشاء واحدة جديدة من خالل إظهار
بطاقتهم القدمية.

وليك تتمكن من رشاء بطاقة املواصالت العامة يف كريونا
( )Kirunakortetفأنت تحتاج:

أماكن بيع البطاقات هي مكتب االستقبال يف مبنى البلدية ،واملكتبة
املتنقلة ( ،)bokbussenواملكتبة يف سفابافارا ( ،)Svappavaaraوفيتانغي
( ،)Vittangiوكاريسوندو ( .)Karesuandoوال ميكن رشاء بطاقة املواصالت
العامة يف كريونا ( )Kirunakortetيف الحافلة .وتكلفتها  100كرونة سويدية.

• شهادة قيد النفوس
• شهادة من املدرسة أو من مصلحة الهجرة
• هوية صالحة

االلتقاء بقاطني كريونا

إن مقهى  Café Metropolهو أحد أماكن االلتقاء للشباب
والكبار والعائالت والعزاب من الثقافات والبلدان املختلفة ،حيث
يكن للشخص االلتقاء واالختالط مع اآلخرين بشكل طبيعي.

وتقوم الجمعيات يف كريونا بإدارة املقهى من خالل تقديم أنشطة
متنوعة مثل مقهى اللغة ( ،)språkcafeوالحلقات الدراسية،
واملعلومات املجتمعية ،وإعداد الطعام ،وخبز املخبوزات ،مقابالت
الفتيات  -الفتيان واألرس ،والخياطة ،ودعوة الضيوف ،واألحداث
الثقافية ،ومعلومات حول مكتب العمل ومصلحة الهجرة.
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يتم كتابة كافة األنشطة
الجارية عىل صفحة
الفيس بوك الخاص مبقهى
Café Metropol

عنوان الزيارةArent Grapegatan 29, Kiruna :
مواعيد العمل :كل يوم من الساعة  ،17.00 - 13.00عند وجود أنشطة.

ومع األسف ال ُيكن ملكتب االستقبال يف البلدية مساعدتك يف التقديم
إىل روضة األطفال أو خدمات اإلسكان أو دعم اإلعالة .ويف هذا الكُتيب
ُيكنك العثور عىل أجوبة عىل هذه األسئلة .كام ُيكنك أيضاً الحصول
عىل املساعدة يف اإلجابة عىل أسئلتك واستفساراتك لدى وحدة الدمج.

ارتياد املدرسة يف بلدية كريونا
إن كافة املعلومات الخاصة باملدرسة واستامرات التقديم مرتجمة
إىل العربية والدارية والتغرينية والفارسية والصومالية واإلنجليزية.
وفيها ُيكنك الحصول عىل معلومات أكرث تفصيالً من املعلومات
املذكورة يف هذا الكُتيب .ولدى وحدة الدمج استامرات التقديم
املرتجمة وتقدم املساعدة لتعبئتهم باللغة السويدية .ينبغي أن يتم
تسليم كافة طلبات التقديم إىل روضة األطفال باللغة السويدية.

روضة األطفال
يُتاح لكافة األطفال من سن  3سنوات إىل سن  5سنوات إمكانية ارتياد
روضة األطفال العامة املجانية ملدة  16ساعة يف األسبوع أو  525ساعة يف
العام .ويُتاح ذلك لألطفال بدءا ً من الفصل الدرايس الخريفي يف العام الذي
يتم فيه الطفل  3سنوات ويتم اتباع املنهج الدرايس الخاص مبدرسة املرحلة
األساسية .يوجد يف البلدية  25روضة أطفال تابعة للبلدية.
يتوجب عليك التقديم لحجز مكان يف روضة األطفال:
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/
Forskola/Ansok-eller-sag-upp-plats

كام توجد استامرات التقديم أيضاً عىل:
www.kiruna.se/barn-utbildning/
informationpaandrasprak

مدرسة املرحلة األساسية
إن املدرسة األساسية هي مدرسة إلزامية لألطفال بني سن7
و  16سنة .يوجد يف كريونا  17مدرسة أساسية .عندما يحني
موعد بدء طفلك يف ارتياد املدرسة األساسية ،فإنك تحصل عىل
خطاب يتم فيه دعوتك الرتياد طفلك أحد املدارس.
دعم اللغة األم
إن كافة أطفال املدارس ممن لغتهم األم لغة غري اللغة السويدية لديهم
الحق يف الحصول عىل دعم اللغة األم ،بهدف تطوير القدرة عىل التواصل
بكل من اللغة السويدية واللغة األم .وليك يتم تسجيل طفلك يف دروس
اللغة األم ينبغي عليك االتصال مبدير مدرسة طفلك.
خدمة توصيل الطالب إىل ومن املدرسة بالحافلة املدرسية
لدى األطفال الذين يرتادون املدرسة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل
املدريس يف بعض الحاالت .وتجدر اإلشارة إىل أن السن واملسافة إىل املدرسة
التي تشري إليها البلدية هام ما يحددان الحق يف االستفادة من خدمة
التوصيل املدريس .قد يتم خسارة الحق يف االستفادة من خدمة التوصيل
املدريس عند اختيار مدرسة أخرى.
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دار رعاية أطفال املدارس
ُيكن لطفلك البقاء يف دار رعاية أطفال املدارس بعد املدرسة .إن كافة
األطفال الذين يرتادون صف ما قبل بدء املدرسة أو املدرسة لديهم الحق
يف خدمة رعاية أطفال املدارس بدءا ً من العام الذي يبلغون فيه  6سنوات
إىل الفصل الدرايس الربيعي من العام الذي يبلغون فيه  13عاماً .ويتم إدارة
دار رعاية أطفال املدارس يف الفصول الدراسية ،كام أنها تفتح أبوابها أيضاً يف
العطالت ،إذا كان هناك حاجة إىل ذلك.
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املدرسة الثانوية

تعليم البالغني

إن املدرسة الثانوية هي نظام درايس اختياري متاح للطالب بني سن
 19 - 16عام .يوجد يف كريونا مدرستني ثانويتني .وتجدر اإلشارة إىل
أن تلك املدرسة الثانوية التابعة للبلدية ،ياملار لونندبومسكوالن
( ،)Hjalmar Lundbohmsskolanلديها مجموعة واسعة من الربامج الدراسية.

يوجد العديد من فرص التعلم التي تُتاح للبالغني يف املجاالت املختلفة عىل
عدة مستويات دون الحاجة إىل االنتقال من املدينة أو املنطقة التي يعيشون
بها .ففي  Kunskapsparkenيوجد مركز  Kiruna lärcentraالذي يتوفر به
برامج اإلرشاد الدرايس واملهني للبالغني.

www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/
Gymnasieskola1/Gymnasieskola

يُرجى االتصال باملرشد الدرايس واملهني للحصول عىل الربامج األساسية
للمرحلة الثانوية:
www.lapplands.se/sv/Lapplands-lararcentra/Kiruna-larcentra/

كام يوجد أيضاً مدرسة ثانوية مستقلة ،وهي رميدجيمناسيت
(www.rymdgymnasiet.com :)Rymdgymnasiet

برنامج اللغة السويدية للمهاجرين
إن تعليم اللغة السويدية للمهاجرين ( ،)SFIهو تعليم أسايس يف اللغة
السويدية .وتقوم بالتسجيل يف الدراسة بربنامج اللغة السويدية للمهاجرين
( )SFIيف مكتب الخدمات يف املركز التعليمي يف كريونا (.)Kiruna lärcentra
وعند قيامك بالتقديم يف برنامج اللغة السويدية للمهاجرين ( )SFIفإنه يتوجب
عليك تقديم شهادة قيد النفوس ( )personbevisصادرة من مصلحة الرضائب.
لديك الحق يف الدراسة بربنامج اللغة السويدية للمهاجرين (:)SFI
• بدءا ً من  1يوليو من العام الذي تبلغ فيه  16سنة
•إذا ما مل يكن لديك أية مهارات أساسية يف اللغة السويدية
•عندما يتم تقييدك يف سجالت قيد النفوس يف كريونا

عنوان الزيارة ،مكتب الخدمات:
Bergmästaregatan 8, Kiruna
رقم الهاتف0980 - 708 31 :
الربيد اإللكرتوينlarcentra@skola.kiruna.se :
12
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مدرسة الفنون

هل ترغب بتعلم العزف عىل أحد اآلالت املوسيقية
أو التمثيل املرسحي أو الرقص أو استكشاف عامل الفن
وااللتقاء باألصدقاء من ذوي االهتاممات؟ إذن فيتوجب
عليك التسجيل يف مدرسة الفنون .نحن نقوم بالتدريس
بداية من مستوى املبتدئني ونقدم املحارضات واإللهام
لألشخاص الذين يرغبون باالستمرار يف تطوير قدراتهم.
www.kiruna.se/kulturskolan

واي فاي (إنرتنت
السليك) مجاين

املكتبة

عنوان الزيارةBromsgatan 20, Kiruna :
الهاتف0980 708 83 :

لدى بلدية كريونا مكتبة للمدينة ،وثالثة فروع للمكتبات ومكتبة
متنقلة .وتقدم املكتبة خدمة اإلنرتنت الالسليك املجاين واملجالت
والكتب املسموعة والكتب املقروءة لألشخاص ذوي اإلعاقات ،وكذلك
توفر الكتب سهلة القراءة وأكشاك البيانات والصحف اليومية وأقراص
الدي يف دي ،وأقراص املوسيقى ،وألعاب الفيديو ،وقصص األطفال
والشباب والكبار بلغات مختلفة .ويف مكتبة املدينة يف كريونا ت
 Press Readerحيث يكنك قراءة حوايل  5800صحيفة/مجلة من
 100دولة بـ أكرث من  60لغة مختلفة .وتجدر اإلشارة إىل أن بطاقة
االستعارة يف كافة املكتبات تكون مجانية.

عنوان الزيارة ،مكتبة املدينةFöreningsgatan 17 D, Kiruna :
الهاتف ،0980 - 707 50 :مكتب استعارة الكتب0980 - 707 49 :
مواعيد العمل :االثنني الساعة ،19.00 - 10.00
الثالثاء  -الخميس ،18.00 - 10.00
الجمعة 17.00 - 10.00
كام أن مكتبة املدينة  Stadsbiblioteketتكون مفتوحة أيضاً أيام السبت
خالل الشتاء من سبتمرب  -مايو 15.00 - 11.00
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/bibblo
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فيام ييل كيفية التقديم عىل
وظيفة يف بلدية كريونا
إذا كنت ترغب يف التحدث إىل شخص ما بشأن التقدم بطلب
للحصول عىل وظيفة يف البلدية فإن هناك وحدة للتوظيف هدفها
مساعدتك يف عقود العمل قصرية األجل وأمور أخرى .وعندما
تكون وحدة التوظيف يف حاجة إىل موظفني للعمل بعقود مؤقتة
فإنها تقوم باالتصال بك من أجل حضور مقابلة شخصية.

القاعات الرياضية يف كريونا
تقدم القاعات الرياضية الفرص لأللعاب للّعب والتعلم
والتدريب واملنافسة والرفاه الصحي والرتفيه وأنشطة
أخرى .تتم أغلب األنشطة من خالل الجمعيات ،إال أنه
ُيكن لألشخاص العاديني أيضاً حجز املرافق .يُرجى االتصال
بنا للحصول عىل قامئة األسعار ومعرفة قوانني الحجز .كام
يوجد أيضاً صالة جيم ،وهي ما يتوجب عليك رشاء بطاقة
للتدريب من أجل أن تتمكن من االستفادة منها.

ُيكنك العثور عىل كافة الوظائف الشاغرة يف بلدية كريونا هنا:

www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/

عنوان الزيارةFöreningsgatan 7c, 2 trappor, Kiruna :
الهاتف0980 - 703 68 :
يُرجى االطالع عىل مواعيد الزيارة ومواعيد االتصاالت الهاتفية لدينا عىل:
www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/
Vikarierekrytering/

عنوان الزيارةAdolf Hedinsvägen 37, Kiruna :
الهاتف0980 - 703 09 :
ُيكنك العثور عىل مواعيد العمل السارية هنا:
kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen
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حامم السباحة يف كريونا
يف حامم السباحة يوجد حوضني كبريين ،وحوض لتعليم السباحة،
وقسم للعب يف املاء لألطفال الصغار ،وزحليقة مائية ،وترامبولني وحوض
للفقاعات .إن حامم السباحة هو مكان للجميع .وينطوي األمر عىل

هل ترغب مبامرسة الرياضة؟ هل ترغب بتعلم اللغة أو أي يشء آخر؟ ُيرجى االطالع هنا!
املسؤولية ،حيث يتوجب عىل الجميع مساعدة بعضهم البعض لجعل حامم
مكاناً آمنا لكافة مرتاديه.

فيام ييل القواعد السارية يف حامم السباحة:
•	ينبغي أن يكون األطفال والشباب القادمون إىل حامم السباحة دون أحد
البالغني بسن  10سنوات ،وأن يكونوا قادرين عىل السباحة وقادرين عىل فهم
تعليامت األمان.
•	التحمم دامئاً قبل نزول حامم السباحة .وبعد االستحامم يتوجب عليك
تغيري املالبس وارتداء مالبس سباحة نظيفة  -بكيني أو بوركيني أو مالبس
أخرى مخصصة للسباحة .ينبغي أن تكون مالبس السباحة مصنوعة من
البوليسرت \ الليكرا أو ما شابه ذلك .ويحظر االستحامم باملالبس الداخلية و
املالبس املصنوعة من األقمشة القطنية.
• ال يُسمح بالتدخني أو تناول الكحوليات أو تعاطي املخدرات.

•	ال يُسمح باستخدام الهاتف املحمول أو الكامريا اللتقاط الصور يف حامم السباحة.
• لسالمتك وسالمة الزائرين اآلخرين يتوجب عليك اتباع قوانني السالمة املكتوبة
والتعليامت الشفهية املقدمة من قبل العاملني.

يوجد يف السويد تقاليد أساسية فيام يتعلق بالكيفية التي ينبغي أن
تكون عليها املنظامت/الجمعيات غري الربحية ،وكيفية عملها .ينبغي أن
تكون الجمعية مبنية عىل األسس الديوقراطية .وهذا يعني قيام األعضاء

اقرأ املزيد:
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv/Foreningsregister

إذا كنت ترغب باملشاركة يف إحدى الجمعيات فإن أفضل ما ُيكنك القيام
به هو االتصال بها مبارشة .إذا كان لديك أية أسئلة أو استفسارات بشأن
الجمعيات ،فإن هناك موظف مسؤول عن الجمعيات يف بلدية كريونا.

•	عندما تكون يف غرفة الساونا فينبغي أن تجلس وحولك فوطة دون مالبس
السباحة.
•	يوجد يف حامم السباحة عاملني من الرجال والنساء .وقد يحدث بأن يتواجد أحد
العاملني الرجال يف غرفة تغيري مالبس النساء وقد تتواجد أحد العامالت النساء
يف غرفة تغيري مالبس الرجال.

عنوان الزيارةBergmästaregatan 10, Kiruna :
الهاتف0980 708 80 :
ُيكنك العثور عىل مواعيد العمل السارية هنا:
www.kiruna.se/simhallsbadet
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تقدم الجمعيات/النوادي يف بلدية كريونا فرصاً جيدة لألنشطة الرياضية
والثقافية واألنشطة يف الهواء الطلق .تتألف الجمعية/النادي من األشخاص
ذوي األفكار املشرتكة ،كلعب كرة القدم ،ومامرسة املوسيقى أو مشاهدة
الطيور .ويتم إدارة أغلب الجمعيات كجمعيات غري ربحية ،أي دون
استفادة أي شخص اقتصادياً منها.

بالتصويت بشأن األشخاص الذين سيكونون يف إدارة الجمعية ،أي األشخاص
الذين سيقودون الجمعية .وينبغي أن تكون الجمعية متاحة للجميع.
ُيكنك العثور عىل أغلب الجمعيات املوجودة يف كريونا يف سجل الجمعيات.

رقم هاتف مسؤول الجمعيات0989 - 705 51 :
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv
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ُيكنك العيش هنا!

إذا كنت تبحث عن سكن فيمكنك التوجه إىل رشكة اإلسكان
 Kirunabostäderوهي ما تقوم بتأجري الشقق والفيالت يف كريونا
ويوكاسياريف وسفابافارا وفيتانغي وكاريسواندو .وليك تتمكن من
تأجري مسكن يتوجب عليك التسجيل يف طابور اإلسكان لدى رشكة
ُ .Kirunabostäderيكنك التسجيل يف طابور االنتظار بداية من
العام الذي تبلغ فيه  16سنة .وميكنك القيام بذلك بسهولة من خالل
املوقع اإللكرتوين .www.kirunabostader.se
ُيكنك أيضاً االتصال بوسيط اإلسكان:

عنوان الزيارةGruvvägen 3, Kiruna :
الهاتف0980 - 708 50 :
مواعيد العمل :االثنني  -الجمعة الساعة 12.00 - 09.00
والخميس الساعة 17.00 - 13.00

يوجد أيضاً مؤجرين من القطاع الخاص يف كريونا والقرى املحيطة.
للحصول عىل أحدث املعلومات بهذا الشأن فإننا نرجوا منك التوجه
إىل وحدة الدمج.

ما الذي ينبغي فعله يف
حاالت الحريق؟
السالمة من
الحرائق
1
اإلنقاذ

2
التحذير

3
اإلنذار

4
اإلطفاء
رقم هاتف الطوارئ هو

112

20

خدمات اإلنقاذ

قم بإغالق األبواب  -فالدخان قد يؤدي إىل املوت
إذا ما كان هناك حريقاً وال ُيكنك إطفاءه ،فقم بإغالق األبواب عىل الحريق.
ساعد اآلخرين ،اخرجوا من املبنى أو الشقة وأغلقوا األبواب ورائكم .ال تخرج
أبدا ً إىل الدرج امليلء بالدخان ،ابق األبواب مغلقة ،وابق داخل شقتك .وعندما
تكون يف الداخل فإنك تكون يف أمان إىل حني وصول رجال اإلنقاذ واإلطفاء إىل
مكان الحريق.
أشياء ينبغي أخذها يف االعتبار لتجنب حدوث الحرائق

• ال تنس أن تغلق املوقد بعد انتهاءك من الطهي .يحظر وضع أي يشء قابل لالحرتاق
عىل املوقد.
•إذا كانت أحد املقايل تحرتق ،فقم بخمد النريان من خالل تغطيتها بغطاء ألحد األواين.
وال تقم باستخدام املياه.
• قم بإطفاء الشموع عند تركك للغرفة .ال ترتك الشمع إىل أن تحرتق بالكامل .قم
بإبعاد الشموع عن الستائر وأية مواد قابلة لالحرتاق .ال تقم بوضع الشموع ذات
القاعدة املعدنية مبارشة عىل األرضية مبارشة.
•تأكد من عدم خروج أي رشر من املوقد املفتوح وموقد األخشاب .تعلم كيفية
اإلشعال بشكل صحيح .قم بالتنظيف بانتظام واهتم بالرماد.
• قم بفصل السلك الكهربايئ بعد انتهاءك وال تقم بتغطية املنتجات الكهربائية.
ال تقم باستخدام األجهزة واألسالك التالفة .قم باالستعانة بكهربايئ للقيام بأعامل
الكهرباء يف منزلك.
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يف حالة املرض
لدى كافة الذين يعيشون يف السويد واملسجلني يف سجالت قيد
النفوس بها الحق يف الحصول عىل الرعاية الصحية .إذا كنت
تحتاج إىل الرعاية الصحية فيتوجب عليك يف املقام األول التوجه
إىل املركز الصحي .يوجد ثالثة مراكز صحية يف كريونا ،وواحد
يف فيتانغيُ .يكنك اختيار املركز الصحي بنفسك الذي ترغب
باملتابعة فيه.
إذا مرضت ُيكنك االتصال بدليل الرعاية الصحية عىل
هاتف رقم .1177

املركز الصحي يف كريونا
عنوان الزيارةThulegatan 29, Kiruna :
الهاتف0980 - 732 30 :
املركز الصحي يف نورشكينني
عنوان الزيارة,Österleden 12, Kiruna :
Centralvägen 10, Vittangi
الهاتف0981 - 323 30 :
www.1177.se/Norrbotten

ر طارئاً
إذا كان األم حاجة
أو كنت يف عاف -
ىل سيارة إس ـ .112
صال ب
إ م باالت
ق

رعاية األسنان

ُيكنك اختيار إذا ما كنت ترغب بالذهاب إىل طبيب أسنان خاص أو إىل طبيب
يعمل يف الجهاز الوطني لرعاية األسنان .ويقوم الجهاز الوطني لرعاية األسنان
باالهتامم برعاية أسنان طالبي اللجوء .ويحظى األطفال والشباب بالحصول
عىل خدمات رعاية األسنان مجاناً إىل حني بلوغهم  21عاما .إذا كنت يف حاجة
إىل رعاية األسنان الطارئة خالل العطالت ،يُرجى االتصال بدليل الرعاية الصحية
 .1177إذا ما كان هناك حاجة إىل الرعاية الطارئة لألسنان خالل أيام العمل
العادية ،يُرجى االتصال بعيادة رعاية األسنان القريبة منك.

عنوان زيارة
مقر عيادة الجهاز الوطني لرعاية األسنان يف كريونا:
Thulegatan 29, Kiruna
رقم الهاتف0980 - 736 00 :
www.1177.se/Norrbotten/tema/tander
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هل تعرض أحد
للعنف؟
هل تم رضبك يف املنزل أو تشعرين بالتهديد من قبل رشيكك؟
ُيكنك إذن التوجه إىل إدارة الشؤون االجتامعية يف بلدية كريونا.

العملية وجهات االتصال املتابعة مثل املرشد االجتامعي والطبيب.

ُيكن للخدمات االجتامعية أن تساعدك من خالل إجراء محادثات الدعم،
وخدمات الرعاية الصحية واالتصال مع الرشطة والسكن املؤقت واملساعدة

يف حاالت الطوارئ يف املساء ويف العطالت قومي باالتصال بـ 112
واطلبي منهم توصيلك بالخدمات االجتامعية .يف حاالت الطوارئ
يُرجى االتصال بـ .112

•لدى كل من البالغني واألطفال الخائفون من أحد األقارب أو املقربني
الحق يف الحصول عىل املساعدة والدعم املجتمعي.

•تحدث االعتداءات تجاه املرأة يف كافة الفئات املجتمعية ،وهي شائعة
جدا ً أكرث مام ُيكن للشخص أن يعتقد.

خفارة املرأة يف كريونا

•هناك الكثري الذين تعرضوا للعنف من قبل رشيكهم الحايل أو رشيكهم
السابق.

•قد يكون من الصعب التحدث حول هذا األمر ،إال أنك إذا ما تحدثت عن
األمر فيمكن أن تحصل عىل املساعدة.

تعمل خفارة املرأة يف كريونا عىل دعم النساء الاليت تعرضن للعنف
من أحد األقارب أو املقربني .وتقدم خفارة املرأة سكنا للحامية باملجان
ومحادثات دعم واستشارات قانونية واقتصادية وتسهل االتصال مع
املصالح الحكومية .ما هو العنف من األقارب أو املقربني؟ حسناً ،عىل
سبيل املثال عند تعرض شخص ما إلساءة املعاملة أو التهديد أو النبذ
أو االبتزاز أو التحكم فيه والسيطرة عليه ،أو أن يتم دفعه أو ركله أو
صفعه أو خنقه أو حجزه أو عندما يتم تخبئة األدوية أو قيام الرشيك
بإعطاء دواء خاطيء .عندما يتم إجبار الشخص عىل مشاهدة أفالم
إباحية أو مامرسة الجنس دون موافقة ،أو عند توجيه التعليقات الجنسية
إىل الشخص .وإذا ما تم تهديد الحيوانات األليفة أو إصابتها ،أو تدمري
املمتلكات أو بيعها .وعندما تعيش املرأة تحت السيطرة االقتصادية ،وقيام
الزوج أو الرشيك بحجب إمكانية وصولها إىل األموال أو املمتلكات.

•إن تهديد أو رضب شخص آخر هو أمرا ً محظورا ً مبوجب القانون.
•لقد قام قانون حامية املرأة الذي تم إصداره عام  1998بتعزيز حامية
املرأة من خالل إدخال مفهوم جديد «اإلساءة الشديدة للمرأة وإهانتها»،
وهو يشمل الرضب والتهديد واالعتداءات الجنسية تجاه أحد األقارب\
املقربني.

عنوان الزيارةParkskolan A-huset, Bergmästaregatan 8, Kiruna :
الهاتف0980 - 703 44 :
مواعيد الزيارة :أيام العمل الساعة  12.00 - 09.00و الساعة 16.00 - 13.00
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هل هذا ما يحدث لك ،أو يشء من هذا القبيل؟
قومي باالتصال بخفارة املرأة عىل هاتف رقم ِ 0980 - 195 00
أنت ت ُقررين
بنفسك إذا ما كنت ترغبني بعدم اإلفصاح عن هويتك .نحن ملتزمون
بواجب كتامن األرسار.
TERRAFEM
هي منظمة غري ربحية تعمل من أجل حق النساء والفتيات يف العيش دون
التعرض للعنف والسيطرة عليهن .هاتف الخفارة.020 - 52 10 10 :

www.terrafem.org
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الرشطة
هل أصيب أي شخص
بأذى؟ اتصل بنا.

يتلقى موظف االستقبال يف البلدية البالغات
وطلبات التقديم فيام يتعلق مبسائل األطفال
والعائالت ،ودعم اإلعالة ومشكالت اإلدمان.

إن مهمة الرشطة هي تطبيق القانون والحفاظ عليه ،والحد من الجرمية
وزيادة األمان يف املجتمع .كام أن مهمة الرشطة أيضاً حامية الدميوقراطية
والحفاظ عىل حق كل فرد يف التعبري عن آراءه وأفكاره .ويف السويد ال ينبغي
عليك أبدا ً الخوف من االتصال بالرشطة.
االتصال بالرشطة
يف الحاالت الطارئة ،عىل سبيل املثال أثناء حدوث أحد الجرائم:
قم باالتصال بـ 112
يف املسائل اآلخرى:
قم باالتصال بـ  114 14أو  +46 77 114 14 00عند االتصال من الخارج.

املوظفني املسؤولني الذين يقع عىل عاتقهم املحادثات االستشارية:
آن-ماري سفاال ()ANN-MARI SVALA
الهاتف0980 - 708 03 :
الربيد اإللكرتوينAnn-Mari.Svala@kiruna.se :
ماريانا ساملونسون ()MARINA SALOMONSSON
الهاتف0980 - 705 64 :
الربيد اإللكرتوينMarina.Salomonsson@kiruna.se :
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عنوان الزيارةLars Janssonsgatan 10, Kiruna :
( www.polisen.seلغات مختلفة)
صفحة الفيسبوكPolisen Norra Lappland :
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هل تبحث
عن أرستك؟
مصلحة الهجرة يف كريونا

()Migrationsverket
تقوم منظمة الصليب األحمر مبساعدتك عىل مل شمل األرسة،
والبحث عنها ،ورسائل الصليب األحمر واملساعدة يف العودة
الطوعية إىل الوطن .توجد منظمة الصليب األحمر يف لوليو
( ،)Luleåإال أنها تزور وحدة الدمج يف كريونا بشكل دائم.
ُيكنك حجز موعد عرب الهاتف 0920 - 167 90 :أو
070 - 741 67 90
يُتاح للصليب األحمر إمكانية الحصول عىل مرتجمني فوريني.
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ُيكنك هنا الحصول عىل املساعدة يف املسائل املتعلقة بالسكن والتعويض
اليومي وبطاقة اللجوء (بطاقة  )LMAخالل فرتة انتظارك لصدور قرار بشأن
مبساعدة األشخاص الذين تم
أيضا ًيزلا ناونع
املكتب: aةر
يقومnuriK ,
كام01 nat
خاصتكagsn.
اللجوءossnaJ sr
قضية aL
الذينالا :لمعلا
ومساعدةلا  -نينث
لجوئهمةعاسلا ةعمج
طلبات00.90 -
رفض 00.51
سريجعونديعاإىلومأوطانهم.
عنوان الزيارةLars Janssonsgatan 10, Kiruna :
مواعيد العمل :االثنني  -الجمعة الساعة 15.00 - 09.00

www.migrationsverket.se

مكتب ال عمل

()Arbetsförmedlingen

يف غضون شهر من تسكينك يف بلدية كريونا تحصل عىل استدعاء
من مكتب العمل إلجراء محادثة ترسيخ ليك تقوم بالبدء يف خطة
الرتسيخ خاصتك.
معلومات بعدة لغات:
www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/
Other-languages.html

مزيد من املعلومات
بلدية كريونا:
www.kiruna.se
إقليم نوربوتني (الرعاية الصحية ،رعاية األسنان ،الثقافة):
www.norrbotten.se
مجلس إدارة املحافظة يف نوربوتني:
www.lansstyrelsen.se/Norrbotten
معلومات مجتمعية للوافدين الجدد:
www.informationsverige.se
كام ُيكنك أيضاً تحميل كتاب حول السويد ،املرتجم إىل عدة لغات:
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/
Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx

معلومات حول منع وقوع الحوادث ،وما ينبغي عليك فعله يف حاالت
الطوارئ .تتاح املعلومات بـ  66لغة مختلفة:
www.dinsakerhet.se
األخبار باللغة السويدية البسيطة وبلغات أخرى من التلفزيون السويدي:
www.svt.se/se-program
األخبار بلغات مختلفة من راديو السويد:
www.sverigesradio.se/International
األخبار باللغة السويدية البسيطة:
www.8sidor.se
التدرب عىل اللغة السويدية:
قم بتحميل تطبيق  SVT Språkplayعىل هاتفك املحمول.

حقائق ومقاالت حول السويد باللغة اإلنجليزية والفرنسية واألملانية
واألسبانية والروسية والصينية والعربية:
www.sweden.se
عنوان الزيارةLars Janssongatan 20, Kiruna :
الهاتف0771 - 60 00 00 :
مواعيد العمل :االثنني واألربعاء والجمعة
الساعة  12.00 - 10.00و 16.00 - 13.00
وتتاح الخدمة الذاتية من االثنني  -الجمعة الساعة
16.00 - 08.00
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www.kiruna.se/kommun

