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بلدية تنجسريد

حول بلديتنا 
تنجسريد هي بلدية ريفية نابضة بالحياة، 

وجذابة وحديثة، في خضم منطقة نمو 
قوية. وفيها المواطنين النشطاء وهي بلدية 
ذات صناعة نشطة، و قريبة من الملتقيات 

األنسانية 

في تنجسريد يعيش أكثر من ثلثي السكان 
في المناطق الريفية. في سبعة مناطق منها 
كونجا، لينريدس، ريد، ريفيمولة ، عائم، 

أرشولت و فيكيلسونغ حيث الخدمات 
أالساسية مثل المدرسة، o المحالت 

التجارية و رعاية األطفال و المسنين 
,وتتميز المنطقة بالمناظر الطبيعية الزراعية 
على نطاق صغير مع وجود أكثر من 200 

بحيرة.

على بعد حوالي ساعة ساعة من بلدية 
تنجسريد يعيش تقريبا حوالي 300،000 

شخص وخالل ساعتين فقط يستطيع المرء 
أن يرى أهم االقليم التي تتميز بالخضار مثل 

مالمو و كوبنهاجن. في القرب منا تتواجد 
أيضا جامعة لينيوس في فكسخو ومعهد 
بليكينجي للتكنولوجيا في كارلسكرونا و 

كارلس هامن.

مكتب المواطن
هل لديك تساؤالت حول المدرسة، 
والسكن، والحاجة أو مساعدة ملء 

النماذج؟ نحن بخدمتك على مكتب المواطن 
في تينجسريد )ترجاتان 12(، يمكنك 

الحصول على المساعدة في معظم األشياء، 
أو إلى أين تتجه. ال تتردد في االتصال بنا 

على الرقم 0477 441 00

مكتب المواطن في األوقات التالية:

اإلثنين 8:00 حتي 18:00
الثالثاء إلى الجمعة 8:00 حتي 16:30

الغداء كل يوم
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نقطة األلتقاء

بلدية تنجسريد

هناك أماكن مختلفة بالنسبة لنقاط األلتقاء في 
تنجسريد الهدف هو خلق الفرص لألشخاص 

من ذوي الثقافية والعرقية المختلفة لاللتقاء 
والتعلم من بعضهم البعض.

ما هي نقطة االلتقاء؟
. ال يهم إذا كنت من القاطنين الجدد أو سويديا 

أو متقاعدا أو حتى شابا أو من المهجرين 
الذين سكنو في السويد منذ فترة طويلة نقاط 

األلتقاء متاحة للجميع.الجميع لديه ألحق ب أن 
يحجز غرفة دائما إذا أراد أن يقوم بنشاط ما

ماذا يمكن القيام بفعله أثناء نقطة االلتقاء؟
يمكنك الحصول على المساعدة في أشياء 

كثيرة مثال: التواصل مع السلطات، 
والمساعدة في شرح النماذج و االوراق، 

نشاطات ترفهية، والمساعدة في السويدية، 
استعارة الكمبيوتر أو قراءة الصحف.

يمكن ألي شخص أن يقوم بتسجيل مواهبه و 
يعمل من أجل تنميتها

عند نقطة اللتقاء يمكنك أيضا أن تحظى 
بمعرفة أشخاص آخرين وتتبادل معهم 

الخبرات

نرحب بكم في أي نقطة لقاء في البلدية



ليس من السهل على األباء واألبناء أن 
ينتقلون للعيش إلى بلد جديد ، من ما يؤدي 
إلى سوء في الفهم في أغلب األحيان و هذا 
من ما من يجعل أيضا تفاقم الخالفات بين 

األباء و أالبناء . في السويد يحصل األطفال 
على حقوقهم مثلهم مثل البالغين و من ألمهم 

أن نحترم حقوقهم

المدارس ودور الحضانة
يوجد في بلدية تينجسريد مدارس و دور 

للروضة في كافة مناطق البلدية. هناك ضمان 
بأن نوفر لك مكانا في الروضة أو في مراكز 

الترفيه تقريبا بعد شهر من تقديم الطلب. 
المدارس مجانية حيث يحصل أوالدكم على 

الطعام.

في كل فصل تقوم المدرسة ب االجتماع مع 
أولياء الطالب و من المهم جدا أن تحضر 

تلك االجتماعات لكي تحصل أيضا على 
المعلومات المقدمة

الصفوف العالمية
هناك صفوف مخصصة للتالميذ الذين 
وصلوا مؤخرا في السويد. حيث تساعد 
المدرسة في تحضر الطالب للصفوف 

السويدية . حيث نقوم ب إعطاء الطالب 
المعرفة المناسبة للغة السويدية أ أيضا 

نساعدهم على فهم المجتمع السويدي أ كيف 
يكون نظام المدارس 

تتوفر هذه الفئات في مدرسة 
ديكي المتواجدة في تينجسريد أ 
أيضا مدرسة اورمو في منطقة 

كونجا او مدرسة ترويا في 
منطقة ريد

الثانوية
مدرسة فاسا هي من المدارس 

الثانوية في بلدية تنجسريد. 
بلدية تنجسريد تحظى ب أهم 
مدرسة موسيقية متطورة في 

البالد . مدرسة ا م ب- هنا حيث 
يجتمع كل من يحب الموسيقا 

حيث يتعلم العزف و الغناء 
في مجال الموسيقى. المدرسة 

تستقبل الطالب ذوي الشهادة مع 
األمتحانات التطبيقية

مركز التعلم
السويدية للمهاجرين

في مركز التعليم يستطيع كل شخص بالغ 
من الواصلين الجدد تعلم السودية لالجانب 
)س ف ي( المحاضرات تتبع طوال السنة 

مع التوقف في شهر حزيران و هذه يتم 
تعليمك حسب مستواك اللغوي. طلبات التقديم 
للدورات تحصل عليها من مراكز التعليم في 

تنجسريد و تستطيع أيضا أن تحصل على 
الطلبات من الصفحة الرسمية لمركز التعليم

ماعدا اللغة السودية هناك مجال لتعلم و 
دراسة مواد اخرى مثل مادة الرياضيات و 

األنجليزية و التاريخ ..الخ
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المدرسة و رعاية األطفال 
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دعم سبل كسب العيش
هل تعيش في بلدية تنجسريد و ال تستطيع أن 
تدير أمورك المادية يحق لك الحصول على 

المساعدة في 
دعم سبل كسب العيش الذي هو بمثابة دعم 

مادي

للحصول على الدعم يعني حقوقك و 
واجباتك. قبل أن تقدم الطلب أن تكون قد 
قمت بما يتوجب عليك فعله لدعم نفسك 

ماديا. فمثال يجب عليك أن تكون قبل ذلك قد 
بحثت عن عمل. لذلك يجب على من يحصل 

على هذا النوع من الدعم و هو عاطل عن 
العمل قد قام بتقديم الطلب لوكالة البطالة. 

ستكون مستعدا لقبول فرص العمل و التدابير 
الدراسية التي تعرض عليك. ليس لديك ألحق 
بطلب المساعدة إذا لم تحاول مسبقا بتحسين 

وضعك الماضي للحصول على معلومات 
أكثر يمكنك االتصال بقسم دعم الفرد واألسرة 

في البلدية على األرقام التالية
44100 0477

تعويضات الترسيخ
عندما تحصل على األقامة يحق لك الحصول 

على الدعم المادي من خالل تعويضات 
الترسيخ لكي تحصل على المبلغ بالكامل 

فيجب عليك أن تشارك في نشطات مختلفة 
مثل السودية لالجانب أو تقوم بالتدريب

الغياب
التعويض في الترسيخ متوقف على غيابك في 
المدرسة أو في التدريب إذا طرأ عليك مرض 

أو على أحد أوالدك فيجب أن تبلغ معلمتك 
في المدرسة بذلك. إذا غبت عن المدرسة من 

دون سبب فلن تحصل على التعويض في 
األيام التي كنت فيها غائبا عن المدرسة. لذا 
يجب عليك أن تبرر عن غيابك لمعلتك في 
المدرسة عندما تكون مريضا. لديك الحق 

برعاية أطفالك إذا كانو في المنزل دون 
أن يوثر ذلك على التعويض بشرط أن تبلغ 

التأمينات ا بذلك

دفع الفواتير
التعويض المالي للترسيخ سوف يستعمل 

بالدرجة األولى لدفع االيجار و الفواتير و 
أيضا سيكفي لالكل لشهر كامل . البلدية ال 

تستطع أن توفر لك الدعم المادي إذا كنت قد 
انفقت نقودك في أشياء غير تسديد االيجار 

و الفواتير

الفائدة
عندما تحصل على شقة جديدة يمكنك 

اقتراض المال من السي إس إن لشراء أثاث 
للشقة الخاصة بك

يتم تسديد القرض مع الفائدة غطاء الفائدة مع 
التكاليف اإلدارية سيغطي أجور العاملين في 

هذا الشأن 

األقتصاد
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يوجد في بلدية تنجسريد مراكز صحية 
متواجدة في ريد و تنجسريد يتاح لك مقابلة 
الطبيب أو الممرضة ، يمكنك أختيار مكان 

المراجعة . إذا كانت حالتك الصحية ال تسمح 
لك بزيارة الطبيب في أماكن تواجده يمكن 

للطبيب أو ممرضة أو قابلة قانونية زيارتك 
في المنزل. أقرب مستشفى من هنا هو مشفى 

فيكخو

حجز المواعيد
يجب التأكد دائما من حجز موعد لرؤية 

الطبيب. ومن المهم أيضا أن تصل في الوقت 
المحدد. إذا لم تسمح لك الفرصة بالمجئ 

فيجب إلغاء موعد الحجز قبل يوم واحد من 
الموعد و إال فيجب عليك أن تقوم بدفع ثمن 

الزيارة، حتى إذا لم تكن هناك. يمكنك أن 
تدفع دائما على الفور. يمكنك أيضا الحصول 
على الفاتورة من خالل البريد.مع األخذ بعين 

األعتبار بأنه سيترتب عليك دفع مبلغ اضافي. 
أصبح أالن معروفا بان معظم مراكز الصحة 

ال تقبل بالدفع النقدي .تستطيع تسديد المبلغ 
عن طريق بطاقتك البريدية أو عن طريق 

فاتورة ترسل اليك عن طريق البريد

األسعاف
في جميع حاالت الطوارئ سوف تقوم 

باالتصال بالرقم 112 حيث يقومون بإرسال 
سيارة األسعاف اليك . يتم أسدعاء األسعاف 

إذا كان األمر طارئ

مساعدة الترجمة
نحن غالبا ما نستخدم المترجمين عبر 
الهاتف. من ما يعني أن هناك شخص 

ال تعرفه يقوم بالترجمة و يتقيد بقانون 
الخصوصية و أن كل ما يقال سيبقى بين 

األطراف المعنية

1177
اتصل بالرقم 1177 إذا أردت المشورة 
بخصوص أمراض مختلفة في صفحة 

www.1177 تتاح لك فرصة القرأة بلغات 
أخرى

الصيدلية
تتواجد الصيدليات بالقرب من المركز 

الصحي في تنجسريد و ريد هناك تستطيع 
أن تجلب الوصفة الطبية لديك

رعاية المسنين ورعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة و رعاية الفرد واألسرة

البلدية هي المسؤولة عن ذوي األحتياجات 
الخاصةو رعاية المسنين و رعاية الفرد و 

األسرى

رعاية ذوي األحتياجات الخاصة تقدم أشكال 
مختلفة من الدعم لالشخاص المعاقين نفسيا 

أو جسديا. أما مركز رعاية المسنين فهو 
مخصص لمن يحتاج إلى المساعدة في 

الخدمة المنزلية أو السكن الخاص و جهاز 
األنذار و توزيع الطعام

الرعاية الفردية والعائلية هي المسؤولة عن 
التحقيقات و معامالت المساعدات األقتصادية 

و التحقيق في ما قضايا األبالغ بخصوص 
األطفال و المدمنين على الكحول وتوفير 

الدعم و طرق المعالجة بما يخص األطفال و 
المدمنين على الكحول

العناية و الرعاية



إذا كنت تسعى لإلقامة، يمكنك االتصال بـ 
 ،Tingsrydsbostäder ”منازل تنجسريد”

والتي لديها شقق في جميع أنحاء البلدية. 
يتوفر أيًضا عدد من أصحاب العقارات 

الخاصة الذين قد ترغب في التواصل معهم. 
إذا كنت تتطلع لشراء منزل أو مزرعة، 

فاتصل بأحد الوكالء العقاريين. لمزيد من 
المعلومات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

للبلدية.

عند استئجار شقة ...

آمنة وهادئة
ولضمان العيش بسالم كمستأجر بجوار 
جيرانك، فمن المهم أن يراعي كل منكم 

اآلخر.  احرص على أن ينعم مكانك الذي 
تعيش فيه إلى جانب المناطق المشتركة 

بالسالم والهدوء، ويُرجى األخذ في االعتبار 
أنك كمستأجر مسؤول عن هؤالء الذين 
يزورونك. إذا شعرت بإزعاج، فاتصل 

بمالك العقار. إذا تكرر ذلك، فقد يسقط حق 
المستأجر في العيش بالشقة. 

غرفة الغسيل
كي تستخدم غرفة الغسيل، عليك حجز وقت 

للغسيل - تتوفر التفاصيل لدى مسؤول العقار/
المشرف. وكي تتحقق الراحة للجميع، من 

المهم ترك غرفة الغسيل مرتّبة عند االنتهاء 
من الغسيل. 

التخلص من النفايات
يجب فرز النفايات المنزلية حسب مصدرها 
وتعبئتها جيًدا والتخلص منها وفق تعليمات 
مالك العقار. أما النفايات كبيرة الحجم مثل 

النفايات الزجاجية والمعدنية والبالستيكية 
والورقية والكرتونية وما شابهها، فيجب 

التخلص منها عند أقرب محطة إعادة 
 Elsemåla تدوير أو مركز إلسيميال

إلعادة التدوير. اكتشف المزيد على الموقع 
اإللكتروني للبلدية.

الصحون الهوائية 
إذا كنت ترغب في تثبيت صحن هوائي، 

فعليك أوالً االتصال بمالك العقار للحصول 
على التصريح والتعليمات.

التدخين 
يحظر التدخين في ممرات الّدَرج وغرف 
الغسيل والمصاعد والسراديب والشرفات 
وغير ذلك من المناطق المشتركة. يحظر 

التدخين في بعض الشقق.

الحيوانات األليفة 
على أصحاب الحيوانات األليفة تولي 

مسؤولية تلك الحيوانات. ال يجوز خروج 
الحيوانات دون مصاحبة رقيب. يُرجى 

الحرص على أال تخرج الحيوانات عن حدود 
العقار أو تزعج الجيران. 

تقديم إشعار عند االنتقال من المنزل 
إذا رغبت في إنهاء عقد اإليجار، فعليك تقديم 
إخطار كتابي إلى مالك العقار. فترة اإلشعار 
بإنهاء العقد تبلغ ثالثة شهور )وشهًرا واحًدا 

في حالة الوفاة(. لمزيد من المعلومات، اتصل 
بمالك العقار.

التنظيف قبل المغادرة
عند االنتقال من شقتك، من المهم ترك كل 

المساحات فارغة ومجهزة جيًدا. سيقوم 
مالك العقار بالفحص في وقت يتم االتفاق 

عليه. تتحمل بصفتك المستأجر تكاليف التلف 
واالستهالك والبلي غير المعتاد والتنظيف 

اإلضافي )إذا لزم األمر(.

المفاتيح
عند قدومك للشقة ستحصل على عدد من 

المفاتيح لها. يجب إرجاع هذه المفاتيح إلى 
مالك العقار عند االنتقال من الشقة. تتكلف 

بصفتك المستأجر مقابالً ألي مفاتيح يتم 
فقدها.

6

السكن
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المشاركة في المؤسسات هو وسيلة رائعة 
للتواصل وتكوين الصداقات. هل أنت 

مهتم في مجال الرياضة، وصيد األسماك، 
والموسيقى، أو هل أنت حريص على 

التعارف و التواصل مع الخرين فيمكنك 
أن تتصل بهذه الجمعيات يوجدفي تنجسريد 

جمعيات مختلفة مهتمة في العديد من األنشطة 
مثل الرياضة والموسيقى و الفن. إذا كنت من 

المهتمين بالرياضة وكرة القدم، والهوكي، 
والجمباز و ركوب الخيل و التمارين 

الرياضية في البلدية. بامكانك المشاركة في 
تنجسريد و ريد و أيضا ريفيمولة ليناريد 

كونجا فيكلسونغ و أورسهولت بالنسبة لكرة 
القدم

يمكنكم االتصال بمكتب المواطنين في البلدية 
لالتطالع على أسماء الجمعيات و أماكن 
تواجدها من خالل األرقام التالية: هاتف 

047744100

المكتبة
في المكتبة، يمكنك مجانا أن تتمكن من قراءة 
الصحف، واستعارة الكتب بلغات مختلفة أو 
استخدام جهاز كمبيوتر. وهناك أيضا كتب 

لمن يتعلم ل السويدية حديثا
 إذا لم تتواجد الكتب التي تريد استعارتها 

من المكتبة فيمكنك أن تطلبهم من أي مكتبة 
أخرى في السويد. المكتبة تقوم بعدد من 

الفعاليات الثقافية لكل من البالغين واألطفال. 
عن طريق موقع المكتبة يمكنك قراءة 

الصحف في أكثر من ستين لغة في أكثر من 
مئة دولة.

المكتبات موجودة في كل من ريد و كونجا 
أورسهولت ايلميبودا و فيسكلسونغ و أيضا 

ليناريد

مواعيد المكتبة هي كل يوم من أيام األسبوع 
بين الساعة 10 حتي 18.30 ويوم السبت بين 

.10-13

الكنيسة السويدية
الكنيسة السويدية متوفرة في معظم األماكن 
في البلدية وتجري أنشطة مختلفة لألطفال 

والبالغين.في تنجسريد توجد كنيسة 
سودربورت أيضا

 
يمكنكم االتصال بالكنيسة السودية في منطقة 

تنجسريد على األرقام التالية
0477-7790 00

أو زورونا على موقعنا في األنترنت
www.svenskakyrkan.se/tingsryd

الورشات الثقافية
من خالل الورشات الثقافية تتاح لكم الفرصة 
بأن تقومون بنشاطات غنائية أو العزف على 

الة موسقية أو تقديم المسرحيات

المساعدات و النشاطات



الجهات الرسمية

التأمين األجتماعي 
التأمين األجتماعي هي الجهة المسئولة عن جزء كبير من أنظمة 

األمن العام في السويد. و تحظى بأكثر من أربعين نوعا مختلفا من 
المساعدات 

التأمين األجتماعي يدفع حوالي 200 مليار كرون سنويا ، نصفها 
يذهب إلى المرضى و للذين يعانون من انخفاض في الفعاليات . 

ويدفع الثلث إلى األسر األطفال في شكل دعم الطفل ودعم الوالدين و 
مساعدات اجار السكن . للتأمين االجتماعي دور عندما يتعلق األمر 
باإلجازات المرضية حيث يتم التنسيق لمساعدة األشخاص من ذوي 

األجازة المرضية للعودة إلى العمل. التأمين األجتماعي هو المسؤول 
عن السلطة العامة للتقاعد. التأمين األجتماعي يتواجد في مطقة 

فيخكو
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العمل و كالة التوظف
العمل و كالة التوظف

توفر خدمة التوظيف للقادمين الجدد الظروف المناسبة للتحرك في أسرع وقت ممكن 
لتعلم اللغة السويدية، والعثور على العمل وإعالة أنفسهم. حالما تلقى الوافد الجديد على 

تصريح اإلقامة أو وصل إلى إحدى البلديات يبدأ مكتب خدمات التوظيف بالمحادثة معه 
أو معها. المحادثات الترسيخية قد تتكون أكثر من مرة حيث يبدأ القادم الجديد للتخطيط 

للمستقبل في السويد. مخطط الترسيخ يوضح للقادمين الجدد ماذا يجب فعله لكي يحصل 
على عمل بشكل سريع

بلدية تنجسريد لديها عدد كبير من أرباب العمل. وهناك أيضا العديد من فرص العمل 
في قطاع الصناعة التحويلية، أيضا في مجال الرعاية الصحية والعمل االجتماعي. 

وهناك أيضا عالمات تجارية معروفة دوليا مثل حديقة نيلسون، بورييس همربالتس ريد 
وقوارب األلمنيوم ليندر. يرجى زيارة موقعنا على االنترنت، www.tingsryd.se. هل 
أنت منظم وتريد البدء في العمل و األعمال التجارية الخاصة بك يمكن أن يساعدك مكتب 

العمل في التوظيف و تحقيق حلمك



وكالة الضرائب
وكالة الضرائب هي السلطة المتمثلة في فرض 

الضرائب، ضريبة األمالك، والتسجيل وتسجيل 
بطاقات الهوية تهتم أيضا بقضايا لألشخاص الذين يتم 
تسجيلهم في السويد وتراقب ديون الدولة. األشخاص 

الذين يعيشون في السويد و مسؤولة عن السجل 
المدني و النفوس أي استخراج المعلومات كما االسم 
والعنوان ورقم الضمان االجتماعي للمواطنين، واسم 

الزوج و الزوجة واألطفال لكافة المواطنين

األرقام الشخصية 
جميع الذين يعيشون في السويد بشكل دائم يحصلون 

على أرقام شخصية حيث يتكون من عشرة أرقام 
من عشرة أرقام. YYMMDD-XXXX. )السنة 

)XX ،والشهر واليوم

دائرة الهجرة هي السلطة المسؤولة عن قضايا االجئين من الذين يرغبون في االستقرار في السويد، أو وتأتي للزيارة، أو تطلب 
لطلب الحماية من االضطهاد أو يحملون الجنسية السويدية. بعض الناس يأتون إلى السويد للدراسة، أو ألنهم وجدوا فرص عمل 
هنا، والبعض اآلخر يتبع أسرهم. تدرس دائرة الهجرةكل طلب وفقا للقواعد التي تحكم دائرة الهجرة. مهمتهم هي الضمان أن يتم 
ذلك بطريقة منظمة وفقا للقواعد الموجودة. كما توفر العديد من دوائر الهجرة حماية الناس من االضطهاد والصراعات. جزء من 

عمل هذه الدائرة هو أيضا منح طالبي اللجوء القادمون من الحروب والدفاع عن حقهم في الحماية بالتعاون مع وكالة االمم المتحدة 
لالجئين ومفوضية شؤون الالجئين.

أنها تساعد أيضا في موضوع مخيمات الالجئين في جميع أنحاء العالم إلى حياة أفضل في السويد. كثير من الناس الذين انتقلوا إلى 
السويد يصبح في نهاية المطاف مواطنا سويديا. دائرة الهجرة تمنح كل عام عدد كبير من المتقدمين بطلب الحصول على الجنسية 
السويدية. الجنسية تمنحك مجموعة من الحقوق من أهمها مشاركتك في اتخابات مجلس الوزراء المدني في االنتخابات البرلمانية

دائرة الهجرة

الجهات الرسمية
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من الجيد أن تعرف

التجارة
في بعض محالت السوبر ماركت يمكنك 

شراء الدجاج الحالل. ال توجد محالت 
تجارية تبيع المواد الغذائية من بلدان أخرى

مراكز إعادة تدوير النفايات
هناك مراكز إعادة التدوير في عدة مواقع 
داخل البلدية. يمكنك التخلص من النفايات 

الكبيرة مثل الصناديق، والسلع الكهربائية، 
والنفايات الخطرة، و خردة المعادن. جميع 

مراكز إعادة التدوير تكون مغلقة في أيام 
العطل المهمة يمكنكم معرفة األوقات التي 
تفتح فيها مراكز تدوير النفايات من خالل 

االطالع على موقعنا 
www. Tingsryd.se

محطات إعادة التدوير
هنا يتم إعادة تدوير الحاويات حيث يمكنك 

فرز النفايات من ”أصغر” الحجم. قد تكون 
على سبيل المثال ورق التغليف والصحف أو 

وعاء زجاجي.

اإلتصاالت
المسافة إلى المدن الرئيسية من تنجسريد.

فاكسجو:
44 كم حوالي 40 دقيقة بالسيارة

كالمر:
106 كم، حوالي ساعة و 35 دقيقة بالسيارة.

مالمو:
184 كم، حوالي 2 ساعة بالسيارة.

ستوكهولم:
501 كم، حوالي 5 ساعات لدفع.

يوجد في تنجسريد شبكة مواصالت متعددة 
إلى محطات مختلفة. لقد جمعنا معلومات عن 

الطرق الرئيسية
ذهابا و إيابا إلى تنجسريد،. مع حوالي 

أربعة أميال إلى منطقة رونيبي، كارلسهامن 
وفيكسخو يمكنك السفر

 السفر بالباص الذي يحمل رقم 215
فاكسجو - ريفيمولة تنجسريد بالباص الذي 

يحمل رقم 840
فيكخو -تنجسريد - ريفيمولة بالباص الذي 

يحمل رقم 370

فاكسجو - تنجسريد - كارلسهامن بالباص 
الذي يحمل رقم 361

تنجسريد - أولفستروم عن طريق ريد / 
فريدافوش

إذا عرفت أي من خطوط النقل يناسبك 
تستطع ايجاد المعلومات و جدول المواعيد 

عن نقاط المواصالت في الصفحة االلكترونية 
لكرونوبيرج. يمكنك الحصول على جداول 

لمواعيد الباصات في المحطات أو في الباص 

نفسه . يمكنك أيضا أن تبحث من نقطة 
المغادرة إلى المكان المطلوب عن طريق 

صفحة الباصات في شبكة األنترنيت الخاصة 
بمواصالت كرونوبيرغ التي تسمى أيضا 

بخطط السفر .
أكتب أسم المكان الذي تسافر من خالله و 

أسم نقطة مكان السفر 

الكنيسة و الجامع
تتواجد الكنائس السويدية في أغلب المناطق 

في البلدية حيث تقوم بعدة نشاطات للكبار 
و األطفال . في منطقة تنجسريد تتواجد 

كنيسة سودربورت حيث يوجد مجموعات 
لالطفال من عمر الخمس سنوات و ما فوق 
. تستطيعون االتصال بالكنيسة السويدية في 

تنجسريد على الرقم التالي 
 0477-779000

أو زورو موقعنا على االنترنت
www.svenskakyrkan.se/ tingsryd

 
أقرب جامع من هنا هو في منطقة فيكخو 

تستطيعون زيارته على موقع األنترنت
http://www.mosque.se/sv/ 

moskebygge
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Kontakt i Tingsryd
مكتب المواطنين
Torggatan 12

362 32 Tingsryd
Tel: 0477-441 00

شركة السكن في تنجسريد
Skyttegatan 4B

362 32 Tingsryd

مكتب العمل
Järnvägsgatan 3A

Tel: 077-160 00 00

مركز التعليم 
0477-444 70

Linnerydsvägen 8 362 31 Tingsryd

المركز الصحي
 Adress: Storgatan 87, Tingsryd

Tel: 0477-79 48 50

المركز الصحي للعناية باالسنان تنجسريد 
 Adress: Storgatan 87, Tingsryd

0477-79 48 20

Vårdcentralen i Ryd Adress: Norra
Hantverkaregatan 6, Ryd

Tel: 0459-59 40 00

المركز الصحي لالسنان في ريد
 Adress: Storgatan 21, Ryd

Tel: 0459-801 16

الصيدلية
تتواجد الصيدليات بالقرب من المركز 

الصحي في تنجسريد و ريد هناك تستطيع أن 
تجلب الوصفة الطبية لديك و أيضا تستطيع 

أن تشتري أدوية و منتجات ال تحتاج إلى 
وصفة طبية

الصيديلة في تنجسريد
 Adress: Storgatan 87, Tingsryd

Tel: 0771-45 04 50

الصيدلية في ريد
 Adress: Norra

Hantverkaregatan 6 Ryd
Tel: 077-140 54 05
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Sjukhus i Växjö
Adress: Strandvägen 8, Växjö
Tel: 0470 - 58 80 00

Migrationsverket
Adress: Norrgatan 23, Växjö
Tel: 0771-235 235

Skatteverket
Adress: Norrgatan 22-24, Växjö
Tel: 077-156 75 67

Försäkringskassan
Adress: Norrgatan 22-24, Växjö
Tel: 077-152 45 24

Moské
Försommarvägen 2, Växjö
Tel: 0470 66444 / 070 5720465

Kontakt i Växjö



www.tingsryd.se
Tingsryds kommun 

Torggatan 12
Box 88 

362 22 TINGSRYD 
Tel 0477 - 441 00 

kommunen@tingsryd.se

أهالً بكم في تنجسريد


