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کمون	تینگسرید

در مورد کمون ما
کمون	تنکسرید	یک	کمون	رو	به	پیشرفت	
و	پر	جم	وجوش	در	یک	منطقه	پیشرفته	
قراردارد.دراین	جا	شهروندان	مصروف	
صنعتهای	چون	تجارت,انجمن	های	غنی	
اجتماعی,	و	برخورد	های	انسانی	هستند.

یک	در	سوم	شهروندان	تینگسرید	
در	روستاها	زنده	گی	می	کنند.	

مجموعآ	در	هفت	منطقه	مسکونی
 Konga,	Linneryd,	Ryd,

Rävemåla,Tingsryd,Urshult	و	
Väckelsång	خدمات	اولیه	از	قبیل	

فروشگاه	،	مکتب	،	ومراقبت	از	کودکان	و	
سالمندان	وجود	دارد.

این	منطقه	توسط	مناطق	زراعتی	کوچک	
با	بیش	از	دو	صد	دریاچه	احاطه	شده	است.

در	محوطه	یک	ساعته	تینگسرید	حدود	
۳۰۰۰۰۰	نفر	زنده	گی	میکند	ودرمحوطه	
دو	ساعته	آن	شهر	پیشرفه	اروپا	ملمو	و	

شوپنهمن	قرار	دارد.

در	نزدیکی	شهر	تینگسرید	دانشگاه	
های	چونLinnéuniversitetet	در	
شهر	وکشو)Växjö(	وهمچنان	دانشکاه

Blekinge	,	دانشگاه	تکنیکی	و	صنعتی	
کلسکرونا	وکارلسهمن	قرار	دارند.

اداره شهروندان
ایاشما	سوالی	درمورد	مکتب,	محل	اقامت	

و	پرکردن	فرم	دارید؟
 Tingsryd	کمون	شهروندان	اداره	به

واقع	در	torggatan12	مراجعه	
نماید	ما	شما	را	کمک	مینمایم	ویا	به	

شماره۰۴۷۷۴۴۱۰۰با	ما	در	تماس	شده	
شما	را	کمک	مینمایم

اوقات	کاری

دوشنبه ها از ۸ الی ۱۸
سه شنبه الی جمعه ۸ الی ۱۶/۳۰

موقع غذای چاشت باز میباشد.
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محل مالقات 

کمون	تینگسرید

محل	های	مختلف	برای	مالقات	در	کمون	
تینکسرید	وجود	دارد	و	با	توجه	به	ایجاد	
فرصت	ها	برای	مردم	با	پیشینه	فرهنگی	
مختلف	برای	دیدار,	مالفات	و	آموختن	از	

یکدیگر	کمک	مینمایید.

محل مالقات چیست؟
محل	مالقات	بروی	همه	باز	است,مهم	نیست	
شما	سویدی	هستید	یا	مهاجر	،	جوان	هستید	

یا	بازنشسته،	جدید	آمده	اید	و	یا	سابق.

شماهمیشه	میتوانید	لوکال	را	برای	بعضی	
فعالیت	ها	ریزرف	نمایید

در محل مالقات چی انجام داده میشود؟
محل	مالقات	در	موارد	زیر	شما	را	کمک	

مینماید:
ارتباط	با	مقامات	کمون	،	مطاله	،	قرض	
کردن	کامپیوتر،	کمک	با	زبان	سویدی	،	

سرگرمی	ها	و	تفریحات.
عالقمندان	میتواند	در	بخش	های	مورد	عالقه	

حود	ثبت	نام	نماید

در	محل	مالقات	شما	میتونیداشخاص	مختلف	
را	شناخته	و	از	تجربات	یکدیگر	استفاده	می	
نماید.	محل	مالقات	کمون	از	شما	استفبال	

گرم	میکند.



امدن	به	یک	کشور	جدید	چی	برای	والدین	
ویا	کودکان	کاری	آسانی	نیست	گاهی	اوقات	
منجر	به	سو	تفاهم	ها	و	حتی	درگیری	بین	

والدین	و	فرزندان	میگردد.
کودکان	و	بزرگساالن	دارای	حقوق	مساوی	
در	کشور	سویدن	میباشند.و	این	مهم	است	که	

ان	رعایت	گردد.

صنفهای بین لمللی
برای	شاگردانی	که	جدیدا	به	سویدن	می	آیند	

صنف	های	بین	المللی	وجود	دارد.
	در	این	صنف	ها	برای	دانش	آموزان	

کورس	های	آماده	گی	لسان	سویدی,	کورس	
های	آماده	گی	شامل	مکاتب	سویدی,	دانش	
بهترو	چگونه	محیط	و	کماتب	در	سوید	

میباشد.
صنوف	ذیل	درمکاتبskolan	Dacke	در	
شهر	Tingsryd	و	Örmskolan	در	شهر	
Ryd	شهر	در	Troja	skolan	و	Kunga

وجود	دارد.

مکتب وکودکستان
تمام	نقاط	شهردارای	مکاتب	وکودکستانها	
میباشد.در	کمون	مذکور	گارانتی	خدماتی	

وجود	دارد،و	این	به	این	معنی	است	
که	بد	از	یک	ماه	درخواست		جای	در	

کودکستان/	مرکزفعالیتهای	بعد	از	اوقات	
درسی	جای	برای	اطفال	شما	داده	میشود.

مکتب	برای	اطفال	رایگان	بوده,	
و	برای	اطفال	شماغذا	هم	داده	

میشود.	
درهردوره	درسی	جلسه	معلم	
ووالدین	وجود	دارد	ووالدین	
مذکورمکلف	اند	تا	در	جلسه	
مذکوره	اشتراک	نمایند	و	

معلومات	بدست	ارند.

مکتب لیسه
Wasaskolan	کمون	های	لیسه	از	یکی	

Tingsryd.	دارد	قرار	مکتب
در	شهرداری	Tingsryd	یکی	از	پیشرفته	
 Academy	بنام	سوید	موزیک	لیسه	ترین
Business	and	Music	of	وجود	دارد.	
در	اینجا	عالقمندان	موسفی	میتوانند	انواع	
مختلف	نواختن	آالت	موسقی	را	بیا	موزند.	
در	این	جا	مراجعین	بعد	از	امتحان	عملی	و	

داشتن	دیپلوم	معتبر	ثبت	نام	می	میشوند.

مرکز آموزش زبان سویدی برای مهاجرین.
در	مراکز	آموزش	لسان	مها	جرین	تازه	

وارد	شده	ئ	بزرک	سال	میتوانند	از	اموختن	
لسان	مستفید	شوند.

این	کورس	برای	مدت	یکسال	با	یک	
رخصتی	تابستانی	در	ماه	جوالی	بوده	بعد	

مربوط	سطح	زبان	شما	میشود.
فرم	درخواست	برای	لسان	را	میتوانید	از	

مرکز	آموزش	درTingsryd	دریافت	نماید	
و	همچنان	از	وب	سایت	مرکز	آموزش	چاپ	

کرده	میتوانید.
عالوه	بر	زبان	سویدی	شما	میتونید	مضا	
مین	دیگر	مانند	ریاضی,	انگلسی,	تاریخ	و	

غیره	را	بیاموزید.
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مکاتب و مراقبت اطفال
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ایا	شما	در	کمون	تینگسرید	زندهگی	
میکنیدوامرارمعاش	کرده	نمیتوانید؟پس	
شمامستحق	دریافت	کمک	مالی	هستید.

کمک مالی) امرار معاش (
درخواست	کمک	مالی	مستحق	بودن	

ومسولیت	داشتن	را	در	بر	دارد.
قبل	ازآنکه	شمادرخواست	کمک	مالی	

درخواست	ما	از	شما	این	است	که	شما	چه	
کرده	میتوانید	برای	امرار	معیشت,بطورمثال	

در	جستجو	کار	فعال	باشید.
شخصی	که	به	علت	بیکاری	کمک	مالی	

دریافت	میکند	باید	درادارهی	کارثبت	باشد.	
شمابایدآماده	اقدامات	ارایه	شده	آموزشی	ویا	

بازارکارباشید
شمامستحق	دریافت	کمک	مالی	نخواهید	شد	
درصورتیکه	خود	شما	در	امرارمعاش	خود	

کوشش	نکنید.
برای	اطالعات	بیشتربه	دفتراطالعات	

مراقبت	خانواده	هابه	تیلفون۰۴۷۷۴۴۱۰۰ 
درتماس	شوید.

کمک هزینه استقرار.
بعد	از	کسب	اجازه	اقامت	شما	مستحق	

دریافت	کمک	هزینه	استفرار	مشوید.	برای	
دریافت	کامل	کمک	مالی	شما	باید	کورس	
لسان	ویا	در	فعالیت	های	مختلف	چون	
کورس	های	کار	آموزی	شرکت	نماید.

غیابت )غیر حاضری(
کمک	هزینه	استقرار	مبتنی	بر	حضور	شما	
در	مکتب	یا	انجام	کورس	های	کار	آموزی	

میباشد.اگر	شما	یا	کودک	تان	مریض	میشوید	
شما	باید	به	معلم	SFI	خود	گزارش	بدهید.

در	صورت	نرفتن	مکتب	بدون	دلیل	مستحق	
کمک	مالی	ان	روزهای	که	از	مکتب	

غایب	بودین	نمیشوید.	بنآ	مهم	است	که	شما	
مریضی	خود	را	به	معلم	خود	گزارش	دهید.

ولی	شما	مستحق	کمک	مالی	هستید	در	
صورت	غایب	بودن	از	مکتب	برای	

پرستاری	طفل	تان	بنآ	شما	باید	به	اداره	بیمه	
اجتماعی	گزارش	دهید.

پرداخت صورت حساب 
کمک	هزینه	استقرار	اوآل	برای	کرایه	خانه	
پرداخته	میشود	و	بعد	برای	بعضی	حساب	

ها	و	خرید	
مواد	غذای	کافی	برای	یک	ماه	پرداخته	

میشود.	

در	صورتیکه	شما	پول	های	خویش	را	در	
چیزی	دیگر	مصرف	نموده	باشید	شهرداری	
مسولیت	پرداخت	دوباره	حساب	های	شما	

راندارد

سود 
شما	میتوانید	برای	خریداری	مبلمان	و	وسایل	

 CSN	اداره	از	خود	جدید	اپارتمان	به	خانه
قرض	نماید	که	این	قروض	دوباره	با	سود	آن	

پرداخته	میشود.
سود	هزینه	اداری	است	بطور	مثال	دستمزد	

کسانی	که	روی	آن	کار	میکند	میباشد.

اقتصادی
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کلینیک صحی
درکمون	تنکسرید	دو	کلینیک	صحی	وجود	
دارد	یکی	در	شهر	تنکسرید	و	دیگری	در	

شهر	رید	.
در	مراکز	صحی	شما	میتوانید	داکتر,	داکتر	
دندان,	پرستار	و	قابله	را	مالقات	کنید.	شما	

حق	انتخاب	را	دارید	که	یکی	ازاین	دو	
مرکز	صحی	را	انتخاب	نماید	.مرکز	صحی	

تنکسرید	یا	مرکز	صحی	رید.	
اگر	شما	توان	رفتن	کلینیک	صحی	را	بنا	
بر	بعضی	مشکالت	یا	مرضی	ندارید	در	

آنصورت	داکتر,	پرستار	و	یا	قابله	در	خانه	
نزد	شما	میآید.

 VÄXJÖ	شهر	در	شفاخانه	نزدیکترین
قرار	دارد.

 

وقت ریزرف کردن
شما	باید	برای	مراجع	به	داکتر	قبآل	وقت	

ریزرفنماید	وهمچنین	مهم	است	که	به	وقت	
تعین	شده	نزد	داکتر	بروید	ودر	صورت	
نیامدن	باید	۲۴	ساعت	قبل	وقت	ریزرف	
شده	را	لغو	کرد	در	غیر	آنشما	بایدهزینه	

مالقات	داکتر	را	بپردازید.
شما	میتوانید	هزینه	مالفات	داکتر	را	نقد	
پرداخت	و	یا	صورت	حساب	به	ادرس	

الکترونیک	شما	ارسال	میشود	در	انصورت	
یک	مقدار	هزینه	اضافه	میشود.

در	بسیاری	از	کلینیک	های	صحی	و	یا	
کلینیک	های	دندان	نمیتوانید	با	پول	نقد	

پرداخت	کرد	اما	شما	میتوانید	با	کارت	
پرداخت	کنید	و	یا	صورت	حساب	به	ادرس	

الکترونیکی	شما	ارسال	میگردد

Ambulans امبوالنس
در	تمام	موارد	اضطراری	به	۱۱۲	تماس	

بگیرید	اگر	امبوالنس	ضرورت	باشد	
میآید.	امبوالنس	فقط	در	وضعیت	های	

اضطراری	می	آید.

ترجمان
ما	اغلبآ	از	ترجمان	از	طریق	تیلفون	

استفاده	میکنیم	این	به	این	معنی	است	که	
شما	او	را	نمیشناسید	و	آنها	مکلف	به	راز	
داری	هستند	یعنی	چیزیکه	شما	برایشان	
تعریف	میکنید	نزدشان	با	قی	می	ماند

۷۷۱۱
به	۷۷۱۱	تماس	بگرید	برای	مشاوره	در	

موارد	امراض	مختلف.
www.1177.se	در	وب	سایت	

شما	میتوانید	معلومات	در	لسان	های	
مختلف	دریافت	کرد

دواخانه
در	جنب	مراکز	صحی	تینکسرید	و	رید	دوا	
خانه	وجود	دارد	که	شما	میتوانید	دوا	مورد	

ضرورت	خود	را	از	آنجا	بخرید.

مراقبت از سالمندان مراقبت از ناتوانان و 
مراقبت از خانواده.

کمون	تینکسرید	مسولیت	مراقبت	از	
سالمندان.	ناتوانان	و	خانواده	را	دارد.

مراقبت	از	ناتوانان	دارای	اشکال	مختلف	
میباشد	که	کمون	تینکسرید	کمک	های	

محتلف	را	ارایه	می	کند	چه	اشخاص	ناتوانی	
جسمی	داشته	باشد	و	یا	عصبی.

معلول 
فعالیت	و	رسیده	گی	به	وضع	سالمندان	

خدمات	ذیل	را	ارایه	می	دهد	بطور	مثال	
مراقبت	در	منزل,	توزیع	مواد	غذای,	محل	

اقامت	ویژه	و	هشدار	امنیتی.

مسولیت مراقبت ار فرد و خانواده.
شامل	تحقیق	و	پیگرد	کمک	های	مالی,	
تحقیق	از	گزارشات	در	مورد	اطفال	و	
معتادین,	پشتیبانی	و	تداوی	کودکان	و	

سالمندان	و	افراد	معتاد	میباشد.
مراقبتهایاجتماعی	وبهداشت

بهداشت ومراقبت های اجتماعی



اگر	شما	نیاز	به	جای	بودوباش	داشته	
باشید	با	Tingsrydsbostäder	به	تماس	
شوید	که	در	سرتاسر	شهرداری	آپارتمان	
دارد.	همچنان	بعض	از	صاحب	خانه	های	
خصوصی	وجود	دارد	که	میتوانید	با	آنها	
به	تماس	شوید.	اگر	شما	میخواهید	خانه	
یا	فارم	بخرید،	با	مشاور	امالک	به	تماس	

شوید.	برای	معلومات	بیشتر،	از	ویب	سایت	
شهرداری	دیدن	نمایید.

هنگام	کرایه	گرفتن	آپارتمان	...

فضای آرام و خاموش
منحیث	کرایه	نشین،	برای	تضمین	انیکه	با	
همسایه	های	خود	در	فضای	آرام	زندگی	
داشته	باشید،	مهم	است	تا	جورآمد	را	در	
برابر	یکدیگر	درنظر	بگیرید.		اطمینان	

حاصل	نمایید	که	در	فضای	زندگی	خودتان	
و	همچنان	ساحات	عمومی	آرامش	و	

خاموشی	باشد	و	بیاد	داشته	باشید	که	منحیث	
کرایه	نشین،	برای	آنعده	افرادیکه	از	شما	
دیدن	میکنند	نیز	مسئول	هستید.	هنگام	

مزاحمت،	با	صاحبان	خانه	به	تماس	شوید.	
اگر	چنین	موارد	تکرار	شود،	منحیث	کرایه	
نشین	ممکن	است	از	آپارتمان	اجرا	شوید.	

لباس شوی
برای	استفاده	از	اتاق	لباس	شوی	باید	زمان	
شستوشو	را	از	قبل	بگیرید	–	جزئیات	نزد	
نگهدارنده	یا	صاحبان	خانه	میسر	است.	

برای	آرامش	هریکی،	مهم	است	تا	اتاق	لباس	
شویی	را	پس	از	تکمیل	لباس	ها	منظم	نمایید.	

دفع کثافات
کثافات	خانه	باید	از	هم	جدا	شوند،	بسته	
شوند	و	مطابق	هدایات	صاحبان	خانه	
بیرون	کرده	شود.	زباالت	بزرگ	مانند	

شیشه،	فلز،	پالستیک،	کاغذ،	تخته	کارت	و	
موارد	آنچنانی	باید	در	نزدیک	ترین	جای	

بازچرخ	یا	مرکز	بازچرخ	Elsemåla	برده	
شوند.	برای	معلومات	بیشتر	از	ویب	سایت	

شهرداری	دیدن	نمایید.

دش های ماهواره ای 
اگر	میخواهید	یک	دش	ماهواره	ای	را	نصب	
کنید،	باید	پیش	از	آن	با	صاحبان	خانه	خود	

برای	اجازه	و	هدایات	به	تماس	شوید.

سگرت کشیدن 
در	نواحی	زینه	و	راهرو	ها،	اتاق	های	لباس	

شوی،	لیفت	ها،	زیرزمینی،	بالکنی	ها	و	
دیگر	ساحات	مردمی	ممنوع	است.	در	بعض	

آپارتمان	ها	سگرت	کشیدن	ممنوع	است.

حیوانات اهلی 
صاحبان	حیوانات	اهلی	باید	برای	آنها	

مسئول	باشند.	حیوانات	را	نباید	بدون	یک	
نگهبان	رها	شوند.	لطفاً	اطمینان	حاصل	
نمایید	که	آنها	محدودۀ	ملکیت	را	ناپاک	
نسازند	یا	همسایه	ها	را	اذیت	نکنند.	

آگهی دادن زمان رفتن 
اگر	میخواهید	قرارداد	کرایه	ای	خود	را	فسخ	
کنید،	باید	آگهی	کتبی	را	برای	صاحبان	خانه	

تان	بدهید.	مدت	آگهی	برای	فسخ	سه	ماه	
است	)یک	ماه	زمان	بسیار	مرگبار	است(.	

برای	معلومات	بیشتر،	با	صاحبان	خانه	خود	
به	تماس	شوید.

پاکسازی پیش از رفتن
زمان	رفتن	از	آپارتمان	خود،	مهم	است	تا	
تمام	ساحات	خالی	و	منظم	شوند.	صاحبان	
خانه	تان	یک	بررسی	را	هنگام	همآهنگ	

شده	اجرا	خواهد	کرد.	هزینه	های	تخریب،	
پوشش	و	پارگی	غیرعادی	و	پاکسازی	)اگر	
نیاز	باشد(	توسط	شما،	یعنی	کرایه	نشین،	

اجرا	خواهد	شد.

کلیدها
زمان	آمدن	چند	دانه	کلید	برای	آپارتمان	شما	

داده	میشود.	زمانیکه	شما	میروید	این	ها	
باید	به	صاحبان	خانه	تسلیم	شوند.	منحیث	

کرایه	نشین،	اگر	کلیدها	گم	شوند	شما	جریمه	
خواهید	شد.

6
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براى	شركت	در	بعضى	انجمن	ها	راه	بسیار	
عالى	وجود	دارد	كه	یك	شخص	میتواند	با	
دیگران	آشنائى	پیدا	نماید	و	دوستان	خوب	
داشته	باشد.	آیا	شما	عالقمندن	ورزش،	
ماهیگیرى،	موسقى،	ویا	مشتاق	دیدار	با	
دیگران	هستید؟	راه	بهتر	ان	تماس	شما	با	

 Tingsryds	شهردارى	در	میباشد.	ما	انجمن
انجمن	هاى	مختلف	وجود	دارد	كه	شما	
میتوانید	در	فعالیت	هاى	مختلف	چون	

ورزش،موسقى	و	هنر	اشتراك	نماید.	ایا	شما	
عالقه	به	ورزش	دارید؟	ورزش	هاى	چون	
فوتبال،	هاكى،اسپ	سوارى	و	ژمناستیك	
در	كمون	وجود	دارد.	فتبال	در	مكان	هاى	
	,Rävemåla	,Ryd	,Tingsryd	:چون

 Väckelsång	och	,Konga	,Linneryd
.Urshult

شما	میتوانید	با	دفاتر	شهروندان	در	تماس	
شده،	تا	بتوانید	معلومات	در	مورد	موقعیت	و	

نوع	انجمن	دریافت	نماید.	
شماره	تماس:	0477-441 0

كتابخانه
در	كتابخانه	شما	میتوانید	روزنامه	رایگان	
بخوانید،	كتاب	ها	را	به	زبان	هاى	مختلف	
دریافت	و	قرض	میتوانید،	و	همچنان	به	

استفاده	از	كمپیوتر	ها	هم	میتوان	پرداخت.	
كتاب	هاى	براى	اشخاص	تازه	وارد	شده	

همچنان	موجود	است،	بعضى	اوقات	كتاب	
هاى	مورد	نیاز	ما	در	كتابخانه	موجود	

نمیباشد	ولى	میتوان	از	كتابخانه	هاى	دیگر	
سفارش	دهید.	كتابخانه	ها	داراى	بسیارى	
از	برنامه	فرهنگى	براى	بزرگساالن	و	

اطفال	دارا	میباشد،	همچنان	از	طریق	وب	
سایت	كتابخانه	میتوان	روزنامه	ها	را	به	
٦۰	لسان	مختلف	از	۱۰۰	كشور	دریافت	
كرد.	كتابخانه	ها	در	نقات	مختلف	مانند:	
	,Konga	,Urshult	,Ryd	,Tingsryd

 Väckelsång	och	,Älmeboda
Linneryd	میتواندریافت	نمود.	كتابخانه	

هاى	Tingsryd	روزهاى	هفته	بین	ساعات:	
۰۳.۸۱:۰۱	باز	میباشد	و	در	شنبه	۳۱:۰۱	

باز	میباشد.

كلیسا هاى سویدن:
كلیساهاى	سوید	در	نقاط	مختلف	شهردارى	
)	كمون	(	موجود	میباشد.	كلیسا	ها	فعالیت	
هاى	مختلف	را	براى	اطفال	و	بزرگساالرن	
مساعد	میسازد.	در	كمون	تینگسرید	كلیساى	

söderport	وجود	دارد.	
كلیساى	سوید	در	كمون	تینگسرید،	شماره	

هاى	تماس	:	
۰۰	۰۹	۷۷-۷۷۴۰

وب	سایت:
 

www.svenskakyrkan.se/tingsryd

فرهنگ کارگاه
درفعالیت	هاى	KulturVerkstan	امكانات	
چون	آواز	خواندن،	بازى	ساز	ویا	همچنان	

بازى	تیاتر	شامل	مي	باشد.

انجمنهاوفعالیتها



اداره ی دولتی

بیمه اجتماعى: ) فورشیكرینگكسه(
فورشیكرینگكسه	مسول	برسى	یك	بخش	عمومى	از	سیستم	هاى	
امنیتى	در	سویدن	میباشد.	انها	برسى	و	تصمیم	گیرى	۰٤	نوع	

كمك	هاى	مالى	و	مزایاى	را	دارا	مى	باشد.	سازمان	بیمه	در	حدود	
۰۰۲	میلیارد	كرون	را	ساالنه	مى	پردازد،	كه	نیم	از	ان	براى	افراد	
مریض	و	معلول	پرداخته	میشود،	یك	سوم	بخش	ان	براى	كودكان	و	

فامیل	ها	مانند:	حمایت	از	كودكان	
)	بارن	بیدراگ(،	مسكن)	بوستادبیدراگ	(	و	والدین	كه	طفل	به	دنیا	
مى	اورند	كه	یك	مدت	معین	از	فورشیكرینگكسه	پول	اخذ	مینمایند	
)فوریلدررپینینگ(.	وقتى	از	مرخصى	مریضى	صحبت	میكنیم	

در	ان	صورت	فورشیكرینگكسه	داراى	ماموریت	چون:	هماهنگ	
كردن	منابح	براى	كمك	كردن	به	شخص	كه	مرخصى	مریضى	اخذ	
نموده	و	انها	را	بتواند	دوباره	بر	كار	برگرداند.	فورشیكرینگكسه	ویا	
سازمان	بیمه	براىاشخاص	سالمند	باز	نشسته	پول	میپردازد،	دفتر	

سازمان	بیمه	درواکسیو	)växjö(	مى	باشد.
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دفتر كاریابى:
دفتر	كاریابى	شرایط	را	به	اشخاص	كه	تازه	وارد	سویدن	مى	شوند	ایجاد	مینماید	تا	

انها	بتوانند	هر	چه	زود	تر	زبان	سوید	را	یاد	گرفته	و	وارد	كار	شده	و	خود	را	حمایت	
مالى	كند.	وقتى	شخص	جدید	وارد	شده	به	سویدن	اقامه	خود	را	دریافت	نماید	ویا	هم	
وارد	شهردارى	)كمون(	میشود	دفتر	كاریابى	با	انها	مالقات	ابتدائى	برقرار	مینماید.	
در	مالقات	ابتدائى	و	یا	)یتابلیرینگسمتال(	ممكن	یك	ویا	چندین	مالقات	شامل	بوده	كه	
دفتر	كایابى	براى	آینده	شان	در	سویدن	مى	پردازد.	همچنان	دفتر	كاریابى	پالن	هاى	
ابتدائى	و	فعالیت	هاى	مختلف	را	به	شخص	مذكور	شرح	داده	تا	بتواند	هرچه	زودتر	
وارد	كار	شود،	كمون	Tingsryds	بزرگترین	كار	دهنده	میباشد.	كارها	در	بخش	
چون:	كارخانه	هاى	تولیدى،	در	عرصئه	بهداشتى	و	اجتماعى	وجود	دارد.	همچنان	

Ham-	,Nelson	Garden  مارك	هاى	شناخته	شده	در	سطح	بین	المللى	مانند:
,marplast	,Börjes	aluminiumbåtar	Linders	och	Båt	Ryds	میباشد.	شما	
میتوانید	از	طریق	وب	سایت	ما	www.tingsryd.se	معلومات	بیشتر	دریافت	نماید.	
ایا	شما	یك	شخص	كار	آفرین	هستید	و	میخواید	داراى	شركت	شخصى	باشید	پس	دفتر	

كاریابى	شما	را	كمك	نموده	رویاهاى	تان	را	به	حقیقت	مبدل	میسازد.



اداره ثبت احوال
اداره	ثبت	احوال	نفوس	داراى	اداره	رسمى	

براى	مالیات،	مالیات	امالك،	نفوس	میباشد.	انها	
موضوعات	چون	كارت	شناسائى	براى	افراد	كه	
جدیدأ	در	سویدن	ثبت	شده	و	نظارت	بر	قروض	

دولت	را	بر	دوش	دارند.	افراد	كه	در	سویدن	زندگى	
 folkbokföring	نام	به	را	شده	نام	ثبت	و	مینمایند
)جمیعت(	یاد	میكنند.	در	ثبت	نام	جمعیت	معلومات	
چون:	ادرس،	شماره	امنیت	اجتماعى،	نام	شوهر،	

خانم،	فرزندان	و	تبعیت	موجود	میباشد.

 )Personnummer( هویت شخصى
همه افراد كه براى زندگى همیشه گى در 
سویدن مى پردازند داراى شماره هویت 

شخصى كه متشكل از ١٠ رقم )سال-ماه-
روز-xxxx( میباشند.

اداره	مهاجرین	دارای	صالحیتهایی	چون:	بررسی	هویت	افراد	که	می	خواهند	مستقر	سویدن	شوند،	برای	دیدار	از	
سوید،جاشخاص	که	در	مورد	اذیت	قرار	می	گیرند	برای	حفاظت	اینجا	می	آیند،	برخی	برای	تحصیل	و	یا	کار	دنبال	فامیل	های	

خود	می	آیند،	را	دارا	می	باشد.
اداره	مهاجرین	با	قانون	و	مقررات	سویدن	بر	برسى	درخواست	افراد	مى	پردازند.	کار	های	ایشان	برسی	به	شکل	درست	و	با	

قوانین	موجوده	میباشد	.	اداره	مهاجرین	حفاظت	از	اشخاص	که	مورد	ازیت	ویا	بعضی	مشکالت	اینجا	میایند	کمک	نماید.بخش	از	
ماموریت	شان	پناه	دادن	اشخاص	که	از	نقات	نا	امن	میایند	میباشد.	با	همکاری	از	سازمان	ملل	متحدو	سازمان	های	پناهجویان	از	
سراسر	جهان	میباشد,	زندگی	درسویدن	را	برای	شان	فراهم	مینماید.اشخاص	که	در	سوید	نقل	مکان	نموده	اند	بعد	از	مدت	معین	

تابعیت	سوید	را	دریافت	نموده	اند.
انها	نخست	به	اداره	مهاجرین	در	تماس	میشوند.همه	ساله	تعداد	زیاد	برای	تابعیت	سویدی	تقاضا	مینمایند.	تابعیت	سوید	دارای	

بعضی	حقوق	جون	حق	شرکت	در	انتخابات	پارلمانی	را	دارا	میباشد

اداره مهاجرین

اداره ی دولتی
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نکات مهم برای فهمیدن

مارِکت های غذا
در	بعضی	مغازه	های	غذاییشما	میتوانید	

گوشت	مرغ	حالل	بدست	بیاورید.هیچ	مغازه	
وجود	ندارد	که	تنها	مواد	غذایی	دیگر	کشور	

را	داشته	باشد.

مراکزباطله
دربسیاری	از	نقاط	کمون	مراکز	(*	وجود	
دارد.	که	در	انجا	شما	میتوانید	که	اجناس	
باطله	بزگ	چون:	کارتن,لوازم	برقی,	

لوازم	باطله	خطرناک,آهن	و	اجناس	قابل	
سوختاندن	می	باشد.	مراکز	(^	در	روزهای	
رخصتی	رسمی	و	روزهای	مذهبی	بسته	

میباشد.	اوقات	کاری	انها	را	میتوان	در	صفه	
انترنتی	ان	دریافت	نمود.

www.tingsryd.se

کانتینر های زباله
در	کانتینر	های	زباله	شما	میتوانید	زباله	ها	
رابه	اندازه	کوچک	بسته	بندی	نمایید.	بطور	

مثال	زباله	های	مانند:	کاعذ	ها,	اخبار	و	
قوتی	های	شیشه	یی	بوده	میتواند.

ارتباطات
فاصله	کمون	تینکسرید	با	دیگر	شهرها:	

وکشو	
فاصله	44	کیلومتر	.با	موتر	حدود	40	دقیقه.

کلمار
فاصله	106	کیلو	متر.	با	موتر	در	حدود	1 

ساعت	و	35	دقیقه.

ملمو	
فاصله	184	کیلومتر.	با	موتر	حدود	2 

ساعت.	
ستاکهلم	

فاصله	501	کیلومتر.	با	موتر	حدود	5 
ساعت.

کمون	Tingsryds	دارای	خدمات	سرویس	
بهتر	با	مسیرعبور	بیشتر	میباشد.	ما	بر	شما	
در	اینجا	معلومات	سرویس	های	را	که	در	
مسیر	های	بیشترعبور	مینمایید	و	با	شهر	
Tingsryd	مطابقت	دارد	معرفی	مینمایم!

Ron-	های	شهر	در	میتوان	میل	4  با	فاصله
Karlshamn	neby,	و	Växjö	به	آسانی	

سفر	نمود.

سرویس	شماره215 
Växjö	–	Rävemåla-Tingsryd

سرویس	شماره	840
Växjö	-	Tingsryd	-	Ronneby

سرویس	شماره	370
 Växjö	-	Tingsryd	–	Karlshamn

سرویس	شماره	361
Tingsryd	-	Olofström	via	Ryd/

Fridafors

میفهمید	با	کدام	سرویس	ها	بایاد	سفر	کرد؟	
شما	میتوانید	تقسیم	اوقات	و	معلومات	

Länstraf-  ایستگاه	ها	را	از	صفه	اینترنتی
Kronobergs	ken	بدست	بیاورید.همچنان	
شما	میتوانید	تقسیم	اوقات	سرویس	ها	را	در	
ایستگاه	سرویس	و	یا	در	سرویس	ها	بدست	
اورد.	اگر	میحواهید	وقت	بس	ها	را	از	یک	
ایستگاه	تا	ایستگاه	مورد	نیاز	تان	دریابید؟	

www. ما	سایت	وب	به	میتوانید	پس
lanstrafikenkron.se	مراجعه	نموده	و	

 Länstrafken	Kronobergs	صفعه	در
که	به	اسم	Reseplaneraren	یاد	میشود	

جستجو	نمایید.	
شما	میتوانید	مکان	مورد	نیاز	و	وقت	سفر	

تان	را	بنویسید	

کلیسا \ مسجد
کلیسای	سوئدی	در	نقاط	مختلف	کمون	

وجود	دارد	و	دارای	فعالیت	های	مختلف	
برای	اطفال	و	برگساالن	میباشد.	در	کمون	
 Söderportkyrkan	کلیسای	Tingsryd

همچنان	وجود	دارد.	برای	اطفال	باالی	سن	5 
تا	جوانان	حدود	18	سال	گروپ	های	مختلف	
Tings-  وجود	دارد.	شماره	تماس	کلیسای

00	90	ryd0477-77	ویا	به	سایت	انترنتی	
 .www.svenskakyrkan.se/tingsryd

مراجعه	نمایید.	مسجد	نزدیک	منطقه	در	شهر	
Växjö	قرار	دارد	شما	میتوانید	به	سایت	
http://www.mosque. se/sv/	انترنتی

moskebygge	مراجعه	نمود
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Tingsryd تماس با
اداره شهروندان

 Torggatan	12	:ادرس
362	32	Tingsryd

تلیفن:	00 0477-441 

شرکت خانه تینگسرید
Skyttegatan	4B	:ادرس

362	30	Tingsryd

اداره کاریابی
Järnvägsgatan	3A	:ادرس

تلیفن:	00 00 077-160
 

مرکز آموزش
Linnerydsvägen	8	:ادرس

362	31	Tingsryd
تلیفن:	70 0477-444 

کلینیک صحی تینگسرید
 Storgatan	87,	Tingsryd	:ادرس

تلیفن:	50 48 0477-79

کلینیک دندان در تینگسرید
Storgatan	87,	Tingsryd	:ادرس

تلیفن:	20	48	0477-79

کلینیک صحی در رید
NorraHantverkaregatan	6,	Ryd	:ادرس

تلیفن:	00 40 0459-59 

کلینیک دندان در رید
Storgatan	21,	Ryd	:ادرس

تلیفن:	16 0459-801

دواخانه
در	کلینیک	صحی	تینگسرید	و	رید	شما	

دسترسی	به	دواخانه	هم	دارید,که	در	انجا	
دارو	های	مورد	نیاز	خود	را	با	نسخ,	

بدون	نسخه	و	دیگر	محصوالت	را	میتوان	
خریداری	نمود.

دواخانه در تینگسرید
Tingsryd	,Storgatan	87	:ادرس

تلیفن:	50 04 0771-45

دوا خانه در رید
Ryd	,NorraHantverkaregatan	6	:ادرس

تلیفن:	05 54 077-140
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 Växjö شفاخانه در
 Växjö	,Strandvägen	8	:ادرس

تیلفن:	00 80 58 - 0470 

اداره مهاجرت
 Växjö	,Norrgatan	23	:ادرس

تیلفن:	235	0771-235

اداره مالیات
 Växjö	,Norrgatan	22-24	:ادرس

تیلفن:	67 75 077-156

اداره بیمه های اجتماعی
 Växjö	,Norrgatan	22-24	:ادرس

تیلفن:	24	45	077-152

مسجد
 Växjö	,Försommarvägen	2	:ادرس
تیلفن:	5720465	070	/	66444	0470

 Växjö تماس با 



www.tingsryd.se
Tingsryds kommun 

Torggatan 12
Box 88 

362 22 TINGSRYD 
Tel 0477 - 441 00 

kommunen@tingsryd.se

خوش آمدید نزد ما!


