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انعـشبٛت
ْـم أَج يٍ انٕافـذا ٍٚانجُـ ُذد ف ٙانسٕٚذ؟
انعـشبٛت
فهذٚك إرا انفُـشصت نخخعـهى انًـزٚذ عـٍ طبٛعـت سـٛش
ْـم أَج يٍ انٕافـذا ٍٚانجُـ ُذد ف ٙانسٕٚذ؟
األيـٕس ف ٙانًجخـًع انسٕٚذ٘!
فهذٚك إرا انفُـشصت نخخعـهى انًـزٚذ عـٍ طبٛعـت سـٛش
إٌ دٔسة انخـٕج ّٛان ًُجخـًع ٙححخـٕ٘ عهٗ :
األيـٕس ف ٙانًجخـًع انسٕٚذ٘!
 انًجـٙء إنٗ انسٕٚذانسٕٚذ ٙححخـٕ٘ عهٗ :
فٙجخـًع
ٔانعٛش ان ًُ
ٔسةاقبيتانخـٕجّٛ
إٌ -داإل
 أن ت ع يل و ت طور ن ف سك ف يانسٕٚذحقــٕق إنٗ
  -انًجـٙءانسٕٚذ انفــشد
ٔٔاجبـبث
انسٕٚذ
فٙ
ٔانعٛش
اإلاقبيت
ـكٕ ٍٚأسشة ٔانعٛش يـع األطفـبل ف ٙانسٕٚذ
 -حانسٕٚذيانسٕٚذ
انفعنـبل ففٙسك ف
انخـأثٛـشطور
إيكبَٛـتيل و ت
 -أن ت عانعُــبٚتٔٔاجبـبث
  -حقــٕقبصحخــكانفـفٙـشدانسٕٚذ
انسٕٚذ يـع األطفـبل ف ٙانسٕٚذ
أسشةفٔٙانعٛش
  -حـكٍٕٚانشٛخٕخت
 إيكبَٛـت انخـأثٛـش انفعـبل ف ٙانسٕٚذانسٕٚذ
بصحخــك فٙ
انعُــبٚت
أٔ بأ٘ نغت أخـشٖ حخقُٓـب ،
األصهٛت
انذٔسة بهغخـك
 حقـبو انشٛخٕخت ف ٙانسٕٚذٔسٛكٌٕ بٕسعك اإلسـخًبع ٔطـشح األسئهت ٔانًُباقست.
حقـبو انذٔسة بهغخـك األصهٛت أٔ بأ٘ نغت أخـشٖ حخقُٓـب ،
َمـنْ لديـه الحـق في اإللتحـاق؟
ٔسٛكٌٕ بٕسعك اإلسـخًبع ٔطـشح األسئهت ٔانًُباقست.
● انٕافـذ إنٗ انسٕٚذ بسبب إسحببطّ بأحـذ رٔ.ّٚ
َمـنْ لديـه الحـق في اإللتحـاق؟
● انشخص انز٘ نذٚت ُخطـت ال تر س يخ
● انٕافـذ إنٗ انسٕٚذ بسبب إسحببطّ بأحـذ رٔ.ّٚ
إحصم بإداسة بهذٚخـك نهحصـٕل عهٗ انًـزٚذ يٍ انًعهٕيبث ٔعهٗ انطهب.
● انشخص انز٘ نذٚت ُخطـت ال تر س يخ
مالحظة !
إحصم بإداسة بهذٚخـك نهحصـٕل عهٗ انًـزٚذ يٍ انًعهٕيبث ٔعهٗ انطهب.
صًًج يٍ
ْزِ انبـٕابّ  www.informationsverige.seاقـذ ُ
مالحظة !
انٕافذ ٍٚان ُجـذد ف ٙانسٕٚذ ًٚٔ .كُك ُْـب اإلطـالع عهٗ انًزٚذ
أجـم
عٍ انًجخًـع انسٕٚذ٘ٔ .حٕجـذ انًعهٕيبث بعـذة نغـبث.
صًًج يٍ
ْزِ انبـٕابّ  www.informationsverige.seاقـذ ُ
انسٕٚذ ًٚٔ .كُك ُْـب اإلطـالع عهٗ انًزٚذ
يٍان ُجـذد
انٕافذٍٚ
أجـم
فٙـذٔسة
حقٛٛــى ان
يقخطفـبث
عٍ انًجخًـع انسٕٚذ٘ٔ .حٕجـذ انًعهٕيبث بعـذة نغـبث.
" أسٖ أٌ كم األشٛبء فْ ٙـزِ انذٔسة جٛـذةٔ .أٌ انًعهٕيبث
ببنُسبتٔسة
حقٛٛــى انـذ
يقخطفـبث
نٔ .ٙفَ ٙفس انٕاقج كبٌ يٍ انًًخـع
يٍجذا
ْبيت
كبَج
انحصٕل عهٗ انًعهٕيبث بهغخ ٙاألصهٛتٔ .آيـم أٌ أحًكٍ يٍ
ببنسٕٚذ".انًعهٕيبث
جٛـذةٔ .أٌ
انذٔسة
انًعـهٕيبث ْـزِ
ْزِ األشٛبء فٙ
أٌ كم
" أسٖ
يعٛشخٙ
خـالل
إسخعًبل
كبَج ْبيت جذا ببنُسبت نٔ .ٙفَ ٙفس انٕاقج كبٌ يٍ انًًخـع
انحصٕل عهٗ انًعهٕيبث بهغخ ٙاألصهٛتٔ .آيـم أٌ أحًكٍ يٍ
إسخعًبل ْزِ انًعـهٕيبث خـالل يعٛشخ ٙببنسٕٚذ".

