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reped ut fugit, in et veribust molorpo rru-
met ut que volupta erumquas quam, sum 
simi, consed ut vid qui sima que volupta 
speligendi acearibusam re explatibus es 
quiatum quatet landem cusdae pre plabo. 
Ducimus, quibusc iendent omnia diaec-
tium in prerferis esciis eossimus duntur a 
velleste enimill audaeptatis represe quaspit 
atiumqui untem. Itatet harit eum hil is 
verspieni blaturent volores tinvendipic to 
omnihiciam eos dolorum nienimus.
Udit vellupis etur reperer untempo rum-
quae ctoribus, con nist eatenis et fugiatiur 
sequi nem volesed utatibus volupitem 
aborectati cus eraerna tempor modig-
namusci at prae doloritatium eum rest la 
volectusa comnient apero enimpor arum-
qui dolo comnis molore lab imenimus 
volecepe occae nist ut ipsunt quis dolupta 
pelest exerum, quatiam eat.
Os explaccus dus eribus dusapereptas 
id et remporecatia consequ iduciam il 
molupta tecaepe rempos molorio nec-
tiberum, volest, quam, quatem eaquias 
doluptatus exerest arum as apiendus 
estrum dera quature mporepel molo que 
plibus autatqu aecus, odipid ea volenda 
ndiorerro illacerum ut lam, sum harum 
faccus consequae. Ullest, ea velis iuresti-
am dolorepro quam velecuptas et ipsus 
eum earibeaquam, omnim faccatemod 
eicabor eictatibus.
Harum ducia derum, officid mos aspedi 
offic tet eserchici derum entet, qui quiate 
la voluptam dolorit optas evendel inimin 
rem qui num alis aligenim imustis dolle-
nietur audae con rest, qui optur, tempo-
rerum nus rem que num hitatur, quis as 
nonsequos et quianih icabo. Ihilibe rcipi-
cipsam num eum inis vel ium que quate 
nossimpor sum vero voluptas velesti ut ut 
que quidelecus sum faceptur
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به کیرونا خوش آمدید - شاملی ترین شهر سوئد در فاصلۀ حدود 

150 کیلومرتی قطب شامل کمون کیرونا با این بروشور می خواهد 

که شام همه جا را یاد بگیرید! این بروشور به زبان های عربی، دری، 

تیگرینیائی، فارسی، سومالیائی و انگلیسی ترجمه شده است.
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فهرست مطالبآمدید
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06 کند  می  تغییر  کیرونا 

07 در کیرونا تازه وارد هستید؟ به ما مراجعه کنید! 

08 را مالقات کنید  اهالی کیرونا 

09 به تاالر شهر کیرونا خوش آمدید 
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14 فرهنگ  مدرسۀ 

15 کتابخانه - وای فای مجانی 

16 کیرونا  کار در کمون  چگونگی جستجوی 

17 سالن ورزش در کیرونا 

18 کیرونا  استخر شنا در 

19 انجمن ها  فعالیت در 

20 کنید!  توانید سکونت  می  اینجا 
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23 دندانپزشکی  خدمات 

24 آیا مورد خشونت قرار گرفته اید؟ 

25 زنان  کشیک 

26 آیا کسی در معرض صدمه است؟ 

27 پلیس 

28 آیا در جستجوی خانوادۀ خود هستید؟ 

29 مهاجرت  ادارۀ 

30 کاریابی  ادارۀ 

31 بیشتر  اطالعات 
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خالصه ای در مورد کیرونا

KIRUNA KOMMUN

 Kiruna kommun, 981 85 Kiruna :آدرس

 Hjalmar Lundbohmsvägen 31 :آدرس مراجعه

تلفن: 00 0980-700

www.kiruna.se

www.facebook.com/kirunakommun

شهر کیرونا قریب به 120 سال پیش بنا نهاده شده است. 

وسعت کمون 19447 کیلومرت مربع است. در اینجا حدود 23000 

نفر زندگی می کنند. 18000 نفر در بخش مرکزی شهر و الباقی در 

50 ده در اطراف زندگی می کنند. این منطقه سه زبانه است و 

ساکنان آن به زبان های سوئدی، سامه و مئانکلی حرف می زنند.

•  کلیسای کیرونا در سال 2001 بعنوان زیباترین ساختامن عمومی سوئد 

انتخاب شد.

•  کیرونا در هفت ماه سال بیش از استکهلم روشنائی روز دارد. بین 8 مارس 

تا 7 اکترب خورشید چندین ساعت بیشرت از پایتخت در آسامن است.

•  کیرونا در 50 روز از تابستان از اواخر ماه مه تا اواسط ماه ژوئیه دارای خورشید 

نیمه شب است. آمنوقع خورشید هرگز زیر خط افق منی رود. 

•  کیرونا در 20 شبانه روز از 12 تا 31 دسامرب دارای شب های قطبی است. 

آمنوقع خورشید باالی خط افق منی رود.

مرکز شهر کیرونا
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کیرونا تغییر 
می کند

کیرونا در حال حارض دستخوش یک تغییر بزرگ است. هستۀ مرکزی 

کنونی شهر قرار است تخریب شود یک مرکز جدید در سه کیلومرتی 

رشق شهر بنا شود. اولین ساختامنی که در آنجا بنا می شود تاالر شهر 

است. چندین ساختامن قدیمی نیز به محل شهر جدید منتقل می شوند. 

هستۀ مرکزی کنونی به یک پارک شهر معدنی تبدیل خواهد شد و منطقه 

بتدریج حصارکشی می شود.

تغییر محل شهر، در سال 2004 آغاز شد. در آنزمان رشکت ال.ک.آ.ب 

که معدن را استخراج می کند اعالم کرد شکاف هائی که بر اثر استخراج 

معدن بوجود می آیند به شهر خواهند رسید. یعنی در مرکز کنونی شهر 

منی توان زندگی کرد، مغازه یا رشکت داشت. تغییر محل شهر در رسارس 

جهان مورد توجه قرار گرفته است.

مطالب بیشرت برای خواندن: 

www.kiruna.se/

stadsomvandling

 در کیرونا تازه وارد هستید؟ 
به ما مراجعه کنید!

افراد تازه وارد به کیرونا و سوئد می توانند برای بسیاری از 

سواالت خود در واحد انتگراسیون )ادغام مهاجران در جامعۀ 

سوئد( کمک بگیرند. ممکن است در مورد پرداخت یک 

صورتحساب، تهیۀ بیمه منزل، امضای قرارداد برق یا تلفن کردن 

به یک دندانپزشک سوال داشته باشید. ما سعی می کنیم به 

بهرتین وجه به شام کمک کنیم! ما به زبان های تیگرینیائی 

و انگلیسی تکلم می کنیم و می توانیم مرتجم به زبان عربی 

دعوت کنیم.

Geologgatan 1, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 08 0980-755

www.kiruna.se/stadsomvandling
www.kiruna.se/stadsomvandling
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اهالی کیرونا را مالقات کنید
کافه تریای مرتوپل یک محل مالقات برای جوانان و سالخوردگان، 

خانواده ها و افراد مجرد از فرهنگ ها و کشورهای مختلف 

است و در آنجا می توان با هم به گونه ای طبیعی مالقات و 

معارشت کرد.

این کافه تریا از سوی انجمن های کیرونا اداره می شود که فعالیت 

های مختلفی مانند تریای زبان، دوره های آموزشی، اطالع رسانی 

در مورد جامعه، آشپزی، جلسات مالقات برای دخرتان، پرسان و 

خانواده ها، خیاطی، دعوت از میهامنان، برگزاری مراسم فرهنگی، 

اطالع رسانی از سوی ادارۀ کاریابی و ادارۀ مهاجرت برگزار 

می کنند.

Arent Grapegatan 29, Kiruna :آدرس مراجعه

ساعات كار: همه روزه از ساعت 13 تا 17 و هنگام برگزاری فعالیت 

های مختلف 

در صفحۀ فیسبوک کافه 

تریای مرتوپل فعالیت 

های جاری وجود دارد.

به تاالر شهر کیرونا خوش آمدید

تاالر شهر دارای دفرت پذیرش است. در اینجا می توانیم به شام از جمله 

برای دریافت کارت کیرونا کمک کنیم که برای سوار شدن به اتوبوس 

الزم است.

برای خریداری کارت کیرونا موارد زیر الزم است:

 )personbevis( گواهی مشخصات فردی •

• گواهی از مدرسه یا از ادارۀ مهاجرت

• مدرک شناسائی معترب

افرادی که کارت کیرونا را دارند می توانند با نشان دادن کارت قدیمی 

خود یک کارت جدید بگیرند.

مراکز فروش عبارتند از دفرت پذیرش تاالر شهر، اتوبوس کتاب، کتابخانه 

های "سواپاوارا"، "ویتانگی" و "کاره سواندو". کارت کیرونا را منی توان در 

اتوبوس خریداری کرد. قیمت کارت 100 کرون است.

دفرت پذیرش متأسفانه منی تواند به شام برای ثبت نام در کودکستان، 

مسکن یا حامیت مالی معاش کمک کند. در این جزوه به اینگونه سوال 

های شام پاسخ داده می شود. شام همچنین می توانید در مورد اینگونه 

سواالت در واحد انتگراسیون نیز کمک دریافت کنید.



تحصیالت ابتدائی و راهنامئی برای کودکان 7 تا 16 ساله اجباری 

است. در کیرونا 17 مدرسۀ ابتدائی و راهنامئی وجود دارد. 

وقتی فرزند شام باید مدرسه را آغاز کند یک نامه دریافت 

می کنید که در آن یک مدرسه پیشنهاد شده است.

1011

مدرسه رفنت در کمون کیرونا
همۀ مطالب در مورد مدرسه و فُرم های ثبت نام به زبانهای عربی، 

دری، تیگرینیائی، فارسی، سومالیائی و انگلیسی ترجمه شده است. در 

آن ترجمه ها اطالعات مفصل تری نسبت به این جزوه وجود دارد. واحد 

انتگراسیون فُرم های ثبت نام ترجمه شده را در اختیار دارد و می تواند 

برای تکمیل آنها به زبان سوئدی کمک کند. همۀ فُرم های مربوط به 

کودکستان و مدرسه بایستی به زبان سوئدی تحویل داده شوند.

دبستانی کودکستان/پيش 

همۀ کودکان در سنین سه تا پنجسالگی می توانند بطور رایگان هفته ای 

15 ساعت یا 525 ساعت در سال به کودکستان همگانی بروند. کودکان 

می توانند از ترم پائیز سالی که به سن سه سالگی متام می رسند به 

کودکستان بروند. در این کمون تعداد 25 کودکستان کمونی وجود دارد. 

برای درخواست جا در کودکستان به وبسایت زیر رجوع کنید: 

www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Forskola/ 

Ansok-eller-sag-upp-plats/

ُفرم درخواست در این 

وبسایت نیز وجود دارد: 

www.kiruna.se/barn-utbildning/

informationpaandrasprak

مدرسه ابتدائی/راهنامئی

حامیت زبان مادری

همۀ کودکان مدرسه که زبان مادری شان سوئدی نباشد حق دارند از 

کمک زبان مادری برخوردار شوند تا بتوانند قابلیت خود برای ارتباط هم 

به زبان سوئدی و هم به زبان مادری تقویت کنند. برای تدریس زبان 

مادری با مدیر مدرسۀ فرزند خود متاس بگیرید.

رسویس رفت و آمد به مدرسه

کودکان مدرسه در برخی موارد از حق رسویس رفت و آمد به مدرسه 

برخوردارند. سن و سال کودک و فاصلۀ پیاده روی تا مدرسه ای کمون به 

کودک پیشنهاد کرده حق استفاده از رسویس رفت و آمد را تعیین می 

کند. درصورت انتخاب مدرسۀ دیگر ممکن است حق استفاده از رسویس 

رفت و آمد از بین برود.

اوقات فراغت خانۀ 

وقتی شام نیاز دارید کار یا تحصیل کنید فرزندتان می تواند به خانۀ 

اوقات فراغت برود. همۀ کودکانی که به کالس آمادگی پیش دبستانی یا 

مدرسه می روند حق دارند از سالی که به سن 6 سالگی متام می رسند تا 

ترم بهار سالی که به سن 13 سالگی متام می رسند به خانۀ اوقات فراغت 

بروند. خانۀ اوقات فراغت در ترم های تحصیلی مدارس باز است، ولی اگر 

نیاز وجود داشته باشد روزهای تعطیل نیز باز است.

www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Forskola/Ansok
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Forskola/Ansok
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Forskola/Ansok
www.kiruna.se/barn-utbildning/informationpaandrasprak
www.kiruna.se/barn-utbildning/informationpaandrasprak
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دبیرستان

تحصیل در دبیرستان برای دانش آموزان 16 تا 19 ساله 

اختیاری است. در کیرونا دو دبیرستان وجود دارد. دبیرستان 

کمونی"Hjalmar Lundbohmsskolan" دارای رشته های تحصیلی 

فراوانی است.

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

Gymnasieskola1/Gymnasieskola

یک دبیرستان آزاد بنام "Rymdgymnasiet" نیز وجود دارد: 

www.rymdgymnasiet.com

آموزش بزرگساالن

برای بزرگساالن امکانات بسیاری برای تحصیل در زمینه ها و سطوح 

مختلف بدون نیاز به نقل مکان وجود دارد. مرکز آموزشی کیرونا در 

"Kunskapsparken" )پارک دانش( قرار دارد که از جمله دارای مشاور 

تحصیلی و حرفه ای برای بزرگساالن است.

برای دوره های آموزشی مقدماتی و دبیرستانی با مشاور تحصیلی و حرفه 

ای متاس بگیرید:

www.lapplands.se/sv/Lapplands-lararcentra/Kiruna-larcentra/

آموزش زبان سوئدی برای مهاجران

دورۀ آموزشی زبان سوئدی برای مهاجران اِس.اِف.ای )SFI(، یک آموزش 

مقدماتی در زبان سوئدی است. شام می توانید عالقمندی خود به آموزش 

اِس.اِف.ای را به دفرت مرکز آموزش کیرونا اعالم کنید. برای ثبت نام در دورۀ 

اِس.اِف.ای به یک گواهی مشخصات فردی )personbevis( از ادارۀ مالیات 

نیاز دارید.

در موارد زیر شام از حق تحصیل در دورۀ اِس.اِف.ای برخوردار هستید:

•  از اول ژوئیه سالی که به سن 16 سالگی متام برسید

•  اگر معلومات مقدماتی در زبان سوئدی ندارید

•  وقتی که در کمون کیرونا نامنویسی شده باشید

 آدرس مراجعه به دفرت آموزشگاه: 

Bergmästaregatan 8, Kiruna

شامره تلفن: 31 0980-708

larcentra@skola.kiruna.se :ایمیل

www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Gymnasieskola1/Gymnasieskola
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Gymnasieskola1/Gymnasieskola
www.kiruna.se/Kommun/Barn-utbildning/Gymnasieskola1/Gymnasieskola
www.rymdgymnasiet.com
www.lapplands.se/sv/Lapplands-lararcentra/Kiruna
mailto:larcentra@skola.kiruna.se
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مدرسۀ فرهنگ
آیا می خواهید نواخنت یک آلت موسیقی، تئاتر، رقص یاد 

بگیرید یا دنیای هرن را کشف کنید و دوستانی که دارای عالئق 

مشابه شام هستند را مالقات کنید؟ در اینصورت بایستی در 

مدرسه فرهنگ ثبت نام کنید. ما از سطح مبتدی تدریس می 

کنیم و به افرادی که مایل هستند استعدادهای خود را گسرتش 

دهند آموزش و الهام می دهیم.

www.kiruna.se/kulturskolan

Bromsgatan 20, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 83 0980-708

کتابخانه ها
کمون کیرونا دارای یک کتابخانه مرکزی شهر، سه شعبه و یک اتوبوس 

کتاب است. کتابخانه ها دارای "وای-فای" مجانی، نرشیات، کتابهای 

صوتی، کتابهای گویا برای افرادی که قدرت قرائت شان کم است، 

کتابهای آسان، کیوسک های کامپیوتر، روزنامه های مختلف، دی.وی.

دی، دیسک سی.دی موزیک، بازی های کامپیوتری و کتاب برای کودکان، 

نوجوانان و بزرگساالن به زبانهای مختلف هستند. در کتابخانه مرکزی 

شهر کیرونا رسویس خدماتی "Press Reader" )خواندن نرشیات( 

وجود دارد که در آنجا می توانید حدود 5800 روزنامه/مجله از 100 

کشور به بیش از 60 زبان مختلف را مطالعه کنید. با داشنت کارت 

کتابخانه می توانید بطور رایگان از متام کتابخانه ها استفاده کنید.

 آدرس مراجعه به کتابخانه مرکزی شهر: 

Föreningsgatan 17 D, Kiruna

تلفن: 50 707-0980, پیشخوان قرض گرفنت کتاب: 49 0980-707

 ساعات کار: دوشنبه ها 10 صبح تا 19، سه شنبه تا پنجشنبه 10 صبح تا 18، 

جمعه ها 10 تا 17

کتابخانه مرکزی شهر در زمستان از سپتامرب تا ماه مه روزهای شنبه از 

ساعت 11 صبح تا 15 باز است

www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/bibblo

 "وای-فای" 

مجانی

www.kiruna.se/kulturskolan
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/bibblo
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چگونگی جستجوی کار در کمون کیرونا

اگر می خواهید با یکنفر در مورد جستجوی کار صحبت کنید یک واحد 

استخدام و بکارگامری وجود دارد که از جمله می تواند به شام برای پیدا 

کردن کارهای جایگزینی کوتاه مدت کمک کند. وقتی واحد استخدام 

و بکارگامری به کارکنان جدید نیاز داشته باشد افراد را برای مصاحبه 

دعوت می کند.

همۀ فرصت های کاری و شغلی در کمون کیرونا در این وبسایت وجود دارد:

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

Föreningsgatan 7c, 2 trappor, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 68 0980-703

برای مشاهدۀ ساعات مراجعه و متاس تلفنی از این وبسایت دیدن کنید:

www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/ 

Arbeta-hos-oss/Vikarierekrytering/

سالن ورزش کیرونا

Adolf Hedinsvägen 37, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 09 0980-703

ساعات کار جاری در این وبسایت وجود دارد: 

www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen

سالن ورزش دارای امکانات بازی، ورزش، آموزش، مترین، مسابقه، 

مترینات مراقبت از تندرستی، تفریح و سایر فعالیت هاست. 

اغلب فعالیتها از طریق انجمنها و باشگاهها انجام می شوند، 

ولی افراد شخصی هم می توانند اماکن مختلف را رزرو کنند. 

برای آگاهی از قیمت ها و مقررات رزرو با ما متاس بگیرید. در 

سالن ورزش باشگاه مترینات جسامنی نیز وجود دارد که برای 

استفاده از آن بایستی کارت مترین خریداری کنید.

http://www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/
www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/Vikarierekrytering
www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/Vikarierekrytering
www.kiruna.se/Kommun/Naringsliv-arbete/Arbeta-hos-oss/Vikarierekrytering
kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen
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استخر شنا در کیرونا
سالن شنا دارای دو استخر شنای بزرگ، یک استخر آموزشی، یک واحد آب 

بازی برای خردساالن، یک رُسرُسۀ آبی، دایو )تخته پرش( و جاکوزی است. 

سالن شنا مکانی همگانی است. این امر مستلزم مسئولیت است که همه 

باید کمک کنند که استخر مکانی امن و آسوده برای همگان باشد.

کودکان و نوجوانانی بدون بزرگرت بایستی به سن 10 سالگی متام رسیده باشند،   •

شنا بلد باشند و دستورالعمل های ایمنی را بفهمند.

همیشه قبل از شنا دوش بگیرید. پس از دوش گرفنت لباس شنای متیز – بیکینی،    •

مایو، بورکینی یا شورت شنا بپوشید. لباس شنا بایستی از جنس پولیسرت/لیکرا 

یا مشابه آن باشد. شنا کردن با لباس زیر یا لباس نخی ممنوع است.

سیگار کشیدن، مرشوبات الکلی و مواد مخدر مجاز نیست.  •

استفاده از هرگونه موبایل یا دوربین برای عکس- فیلمربداری در اماکن استخر   •

مجاز نیست.

برای ایمنی خود و سایر بازدید کنندگان بایستی مقررات کتبی ایمنی و   •

دستورالعمل های شفاهی کارکنان را رعایت کنید. 

وقتی به حامم سونا می روید بایستی بدون لباس شنا روی یک حوله بنشینید.  •

در استخر کارکنان زن و مرد وجود دارد. ممکن است کارکنان مرد در رختکن   •

زنان و کارکنان زن در رختکن مردان مشغول بکار باشند.

استخر: مقررات 

Bergmästaregatan 10, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 80 0980-708

ساعات کار جاری در این وبسایت وجود دارد: 

www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen

می خواهید ورزش کنید؟ زبان یا چیز دیگری یاد بگیرید؟ اینجا را ببینید!

انجمن ها در کمون کیرونا امکانات مطلوبی را برای فعالیتهای ورزشی، 

فرهنگی و فعالیتهای هوای آزاد ارائه می کنند. یک انجمن از چند نفر 

که دارای ایده های یکسان هستند، مانند بازی فوتبال، اجرای موسیقی یا 

متاشای پرندگان تشکیل می شود. اغلب انجمنها عام املنفه اداره می شوند، 

بعبارت دیگر بی آنکه کسی در آن بدنبال منفعت مادی باشد. 

در سوئد یک سنت پایدار در مورد چگونگی کار و فعالیت یک انجمن 

عام املنفعه وجود دارد. انجمن انجمن بایستی مطابق اصول دموکراسی 

تشکیل شده باشد. مفهوم این امر آنست که اعضای انجمن برای انتخاب 

اعضای هیئت مدیره که انجمن را مدیریت می کند، رأی می دهند. ورود 

به انجمن بایستی برای همه آزاد باشد. اغلب انجمن هایی که در کیرونا 

وجود دارند را می توانید در فهرست انجمن ها پیدا کنید.

 مطالب بیشرت را اینجا بخوانید:
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv/Foreningsregister

اگر می خواهید در یک انجمن فعالیت کنید بهرت است مستقیامً با آن 

متاس بگیرید. اگر در مورد انجمن ها سوالی دارید یک کارمند مسئول 

انجمنها در کمون کیرونا وجود دارد.

تلفن متاس با انجمن: 51 0980-705

 www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv

http://www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/idrottshallar/Sporthallen
www.kiruna.se/Kommun/Kultur
www.kiruna.se/Kommun/Kultur-fritid/Foreningsliv
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اگر در جستجوی مسکن هستید می توانید به دفرت 

"Kirunabostäder" مراجعه کنید که در "کیرونا"، "یوکاسیَروی"، 

"سواپاوارا"، "ویتانگی" و "کاره سوندو" آپارمتان و خانه های 

زنجیره ای اجاره می دهد. برای اجاره کردن مسکن بایستی در 

صف مسکن "Kirunabostäder" نامنویسی کنید. از سالی که 

به سن 16 سالگی متام برسید می توانید در صف مسکن ثبت نام 

 کنید. آسانرتین راه نامنویسی از طریق وبسایت 

www.kirunabostader.se

همچنین می توانید با دفرت مسکن یابی نیز متاس بگیرید:

Gruvvägen 3, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 50 0980-708

ساعات كار: دوشنبه تا جمعه 12-9 و پنجشنبه ها 13-17

در کیرونا و دهکده های اطراف صاحبخانه های خصوصی نیز 

وجود دارند. برای دریافت اطالعات جاری در مورد اینگونه 

صاحبخانه ها خواهشمندیم با واحد انتگراسیون متاس بگیرید.

اینجا می توانید 
سکونت کنید!

اگر آتشسوزی شود چکار کنم؟

درب را ببندید – دود می کُشد

اگر فکر می کنید که از ُعهدۀ خاموش کردن آتش بر می آیید آنرا خاموش 

کنید. به دیگران کمک کنید، بروید بیرون و درب را پشت رس خود ببندید. 

هرگز به راهرو پلکانی که دود گرفته باشد وارد نشوید، در آپارمتان مبانید. 

تا وقتی که خدمات امداد و نجات آتشنشانی به محل برسد در آپارمتان امن 

و امان هستید.

پیشگیری کنید از آتشسوزی  تا  باشید  بخاطر داشته  بایستی  مواردی که 

•  وقتی آشپزی متام شد خاموش کردن اجاق فرگاز را فراموش نکنید. هرگز مواد 

آتشگیر را روی اجاق خوراکپزی نگذارید. 

•  اگر در یک ماهیتابه/قابلمه آتش گرفت، آتش را با یک درب قابلمه خفه کنید. از 

آب استفاده نکنید. وقتی از اتاق بیرون می روید شمع ها را فوت کرده خاموش 

کنید. نگذارید شمع تا آخر بسوزد. شمع ها را از پرده و سایر مواد آتشگیر دور 

نگهدارید. هرگز شمع گرمائی را مستقیامً روی میز/سفره/زیر بشقابی نگذارید.

•  توجه داشته باشید که جرقه های آتشگاه باز و شومینه ممکن است به اطراف 

پراکنده شود. برپا کردن صحیح آتش را یاد بگیرید. دودکش را مرتباً دوده زدائی 

کرده و خاکسرتها را جمع آوری کنید.

•  وقتی کارتان متام شد دوشاخه را از پریز بکشید و روی وسایل الکرتیکی را نپوشانید. 

از دستگاهها و سیم های خراب/آسیب دیده استفاده نکنید. همیشه برای کارهای 

برقی خانۀ خود از برقکار کمک بگیرید.

 ایمنی 
آتشسوزی

1
نجات دهید 

2
اخطار دهید

3
خرب دهید

4
خاموش کنید

SOS ALARM 

112
سازمان امداد و نجات

www.kirunabostader.se


آدرس مراجعه 

Thulegatan 29, Kiruna :خدمات دندانپزشکی در کیرونا

شامره تلفن: 00 0980-736

www.1177.se/Norrbotten/tema/tander

23

اگر مریض شوید
همۀ افرادی که ساکن و در ثبت احوال نامنویسی شده اند از 

خدمات درمانی برخوردارند. اگر به خدمات درمانی نیاز دارید 

در درجۀ نخست به مرکز تندرستی )hälsocentral( مراجعه 

کنید. در کمون کیرونا سه مرکز تندرستی، دو مرکز در شهر 

کیرونا و یکی در "ویتانگی" وجود دارد. شام خودتان می توانید 

مرکز درمانی انتخاب کنید.

اگر مریض هستید می توانید به راهنامی خدمات درمانی شامره 

تلفن 1177 زنگ بزنید.

مرکز تندرستی کیرونا

Thulegatan 29, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 30 0980-732

NORRSKENEN مرکز تندرستی

 ,Österleden 12, Kiruna :آدرس مراجعه 

Centralvägen 10, Vittangi

تلفن: 30 0981-323

www.1177.se/Norrbotten

اگر عجله است و 
به آمبوالنس نیاز 

دارید به شامره تلفن 
112 زنگ بزنید.

خدمات دندانپزشکی
شام می توانید به انتخاب خود به دندانپزشک خصوصی یا درمانگاه 

دندانپزشکی همگانی مراجعه کنید. درمانگاه دندانپزشکی همگانی از جمله 

به پناهجویان خدمات دندانپزشکی ارائه می کند. کودکان و نوجوانان تا سالی 

که به سن 21 سالگی متام برسند از خدمات دندانپزشکی رایگان برخوردارند. 

اگر روزهای تعطیل به خدمات دندانپزشکی نیاز دارید به شامره 1177 زنگ 

بزنید. درصورت نیاز به خدمات دندانپزشکی اضطراری در روزهای عادی 

هفته با کلینیک دندانپزشکی نزدیک محل زندگی تان متاس بگیرید.

www.1177.se/Norrbotten/tema/tander
www.1177.se/Norrbotten
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 آیا مورد خشونت 
قرار گرفته اید؟

آیا در خانه کتک می خورید یا رشیک زندگی تان شام را تهدید می 

کند؟ در اینصورت می توانید به اداره امور اجتامعی در کمون کیرونا 

مراجعه کنید.

ادارۀ خدمات اجتامعی می تواند از طریق گفتگوهای حامیتی، خدمات 

درمانی، متاس با پلیس، مسکن موقتی، کمکهای عملی روزمره و متاس 

های پیگیرانه بطور مثال متاس با مددکار و دکرت به شام کمک کند. 

در موارد اضطراری شب هنگام و روزهای تعطیل به شامره 112 زنگ 

بزنید و بگویید شام را به واحد کشیک خدمات اجتامعی وصل کنند. 

در موارد اضطراری به شامره 112 زنگ بزنید.

هم بزرگساالن و هم کودکانی که از یک خویشاوند نزدیک خود می   •

ترسند حق دارند از جامعه کمک دریافت کنند. 

بسیاری از افراد از طرف رشیک زندگی کنونی یا قبلی خود مورد   •

خشونت قرار دارند.

تهدید کردن یا کتک زدن فرد دیگر مطابق قانون ممنوع است.  •

قانون "آسایش زن" که در سال 1998 به اجرا درآمد از طریق مطرح   •

کردن اصطالح جدید "سلب شدید آسایش زن" که شامل رضب و شتم، 

تهدید، جرائم جنسی علیه خویشاوند نزدیک می شود، حفاظت و 

ایمنی زنان را افزایش داد.

خشونت علیه زنان در همۀ طبقات اجتامعی وجود دارد و عادی تر از   •

آنست که تصور می کنیم.

ممکن است صحبت کردن در مورد آن دشوار باشد، ولی اگر تعریف   •

کنید می توانید کمک دریافت کنید. 

 Parkskolan A-huset, Bergmästaregatan 8, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 44 0980-703

ساعات مراجعه: روزهای عادی هفته 9-12 و 16-13

کشیک زنان در کیرونا

کشیک زنان کیرونا برای حامیت از زنانی که مورد اعامل خشونت آمیز 

در روابط نزدیک خود قرار می گیرند، کار می کند. کشیک زنان بطور 

رایگان برای مسکن تحت حفاظت، گفتگوی حامیتی، مشاوره حقوقی/

قضائی و مالی، متاس با ادارات دولتی کمک می کند. خشونت در روابط 

نزدیک چیست؟ بله، بطور مثال وقتی کسی مورد توهین/تحقیر، تهدید، 

انزوا، فشار/اخاذی، کنرتل، ُهل دادن، لگد زدن، رضبه، گلو گرفنت، محکم 

نگهداشته شدن، پنهان کردن دارو یا وسایل کمکی قرار بگیرد یا رشیک 

زندگی داروی اشتباهی بدهد. وقتی یکنفر مجبور شود فیلم پورنوگرافی/

سکسی متاشا کند، بدون رضایت خود همخوابگی کند و حرف های جنسی 

بشوند. اگر حیوان خانگی تهدید شود یا صدمه ببیند، به وسایل شخصی 

صدمه زده شود یا فروخته شوند. وقتی یک زن تحت کنرتل مالی زندگی 

کند، پولها و دارائی ها در اختیار رشیک زندگی باشد.

آیا این موارد یا مشابه آن در مورد شام ِصدق می کنند؟

به کشیک زنان از طریق شامره تلفن 00 195-0980 زنگ بزنید. ما 

دارای وظیفۀ رازداری هستیم.

 TERRAFEM تِررافم

یک سازمان داوطلبانه است که برای حق و حقوق زنان و دخرتان کار 

 می کند که آنان بتوانند بدون خشونت و تحکم مردان زندگی کنند. 

تلفن کشیک: 10 10 020-52.

www.terrafem.org

www.terrafem.org
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آیا کسی در معرض 
 صدمه است؟ 

با ما متاس بگیرید.
کارمندان پذیرش کمون گزارشات و درخواست های 

مربوط به مسائل کودک و خانواده، حامیت مالی 

معاش و مشکل اعتیاد را دریافت می کنند.

این کارمندان گفتگوی مشاوره ای برگزار می کنند:آن-ماری سواال 

ANN-MARI SVALA

تلفن: 03 0980-708

Ann-Mari.Svala@kiruna.se :ایمیل

MARINA SALOMONSSON

تلفن: 64 0980-705 

Marina.Salomonsson@kiruna.se :ایمیل

پلیس
وظیفۀ پلیس اجرای قوانین، کاهش بزهکاری و افزایش امنیت در جامعه 

است. پلیس همچنین وظیفه دارد که از دموکراسی محافظت کند و از حق 

و حقوق آحاد مردم دفاع کند تا بتوانند عقیدۀ خود را بیان کنند. در سوئد 

الزم نیست هیچوقت از متاس با پلیس برتسید.

بگیرید پلیس متاس  با 

در وضعیت های اضطراری، بطور مثال وقتی ُجرمی در حال ارتکاب است: 

به شامره تلفن 112 زنگ بزنید

موارد: سایر 

به شامره 11414 یا 46771141400+ با 

اشرتاک تلفن خارجی

Polisen 

Polisens uppdrag är att upprätthålla lagen, minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

Polisens uppdrag är också att skydda demokratin och försvara den enskilda människans rätt att få 

uttrycka sina åsikter. I Sverige behöver du aldrig vara rädd för att ta kontakt med polisen.  

 

Kontakta polisen 

Vid akuta situationer, till exempel pågående brott:  

Ring 112  

Andra ärenden:  

Ring 114 14 eller +46 77 114 14 00 med utländskt abonnemang 

 

Besöksadress: Lars Janssonsgatan 10, Kiruna 

 

www.polisen.se (olika språk)  

Facebook Polisen Norra Lappland 

 

Instruktion till layoutaren: 

Kanske vore kul att ha med den här glada Kirunapolisen? 

  

Lars Janssonsgatan 10, Kiruna :آدرس مراجعه

www.polisen.se )olika språk(

FACEBOOK: ادارۀ پلیس نوّرا الپلند

mailto:Ann-Mari.Svala@kiruna.se
mailto:Marina.Salomonsson@kiruna.se
www.polisen.se
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آیا در جستجوی 

خانوادۀ خود هستید؟

سازمان صلیب رُسخ برای بهم پیوسنت خانواده، تحقیق، پیام های 

صلیب رُسخ و بازگشت داوطلبانه کمک می کند. سازمان صلیب رُسخ 

در شهر "لولئو" قرار دارد ولی مرتباً از واحد انتگراسیون در کیرونا 

بازدید می کند. 

 شامره تلفن برای رزرو وقت مالقات: 90 167-0920 یا 

 070-741 67 90

سازمان صلیب رُسخ به مرتجم دسرتسی دارد.

 ادارۀ مهاجرت 
در کیرونا

در این اداره می توانید در مدتی که منتظر تصمیم هستید در مورد بطور مثال 

سکونت، کمک هزینۀ روزانه و کارت اِل.اِم.آ کمک دریافت کنید. این دفرت همچنین 

به افرادی که در مورد درخواست پناهندگی خود جواب منفی دریافت کرده و باید 

به کشور خود بازگردند نیز کمک می کند.

LARS JANSSONSGATAN 10, KIRUNA :آدرس مراجعه

ساعات كار: دوشنبه تا جمعه 15-9

www.migrationsverket.se

www.migrationsverket.se
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ادارۀ کاریابی

در مدت یک ماه پس از آنکه شام در کمون کیرونا اِسکان داده 

شوید یک دعوتنامه از ادارۀ کاریابی برای گفتگو در مورد استقرار 

زندگی و کار )etableringssamtal( دریافت می کنید تا برنامۀ 

استقرار زندگی و کار )etableringsplan( خود را آغاز کنید.

اطالعات به چندین زبان مختلف:

www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/

Other-languages.html

Lars Janssonsgatan 20, Kiruna :آدرس مراجعه

تلفن: 00 00 60 – 0771

 ساعات کار: دوشنبه ها، چهارشنبه ها، جمعه ها ساعت 

10.00–12.00 و 13.00–16.00

خدمات سلف رسویس از دوشنبه تا جمعه 16-8 باز است

اطالعات بیشرت

کمون کیرونا

www.kiruna.se

ناحیۀ بهداری نوربوتن )خدمات درمانی، خدمات دندانپزشکی، فرهنگ(:

www.norrbotten.se

استانداری نوربوتن:

www.lansstyrelsen.se/Norrbotten

اطالعات اجتامعی برای تازه واردان:

www.informationsverige.se

شام همچنین می توانید کتاب "در بارۀ سوئد" )Om Sverige( که 

ترجمه آن به زبان های مختلف وجود دارد را نیز بارگیری )دانلود( کنید:

www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/ 

Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx

مطالب علمی و مقاله های مختلف در بارۀ سوئد به زبان های انگلیسی، 

فرانسوی، آملانی، اسپانیائی، روسی، چینی و عربی: 

www.sweden.se

اطالعات در مورد اینکه چگونه می توانید از بروز حوادث پیشگیری 

کنید و در وضعیت های بحرانی چکار می توانید بکنید. این اطالعات به 

66 زبان مختلف وجود دارد:

www.dinsakerhet.se

اخبار به زبان سوئدی آسان و چندین زبان مختلف از تلویزیون سوئد:

www.svt.se/se-program

اخبار به چندین زبان مختلف از رادیوی سوئد:

www.sverigesradio.se/International

اخبار به زبان سوئدی آسان:

www.8sidor.se

مترین زبان سوئدی:

برنامک "آپ" موسوم به "SVT Språkplay" را در تلفن همراه )موبایل( 

خود بارگیری )دانلود( کنید.

www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny
http://www.kiruna.se
www.norrbotten.se
www.lansstyrelsen.se/Norrbotten
www.informationsverige.se
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx
www.informationsverige.se/Svenska/Samhalle/Sidor/Boken-Om-Sverige-på-flera-språk.aspx
www.sweden.se
www.dinsakerhet.se
www.svt.se/se
www.sverigesradio.se/International
www.8sidor.se
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