
جای مالقات سپیرنیت
 یک پالتفورم همکاری است، جهت تقدیم رشوع خوب برای افراد تازه وارد به سویدن، در وطن

 جدید خود می باشد. جای مالقات سپیرنیت از طرف کمون آله اداره می شود، با همکاری

 کلیسای سویدنی، اتحادیه تحصیالتی مکتب بالغین، انجمن ها، کامپنی ها و باشندهگان عالقه

.مند شهر آله

:رؤیای ما این است که

 به هر باشنده تازه وارد شهر آله، کمک داده شود تا با یک نفر استقارار یافته در شهر آله، در متاس

.شوند و به هر باشنده قدیم شهر آله موقع داده شود تا با یک نفر تازه وارد، آشنا شود
 هیچ وقت پشیامن نشدم

 که به این فعالیت پرداختم.

 حتی نیم ثانیه پشیامن

.نشده ام

 در کشور سویدن معلم را با

 نام شخصی خطاب می کنند.

 در کشور ما هیچ وقت چنین

 کاری منی کنیم. احساس

 .عجیبی است

چه کار کرده می توانم؟
 جای مالقات سپیرنیت به تازه واردان و سویدنی های استقرار

 یافته، راه های مختلف را ارائه می کند، تا فعال شده و یکدیگر را

 مالقات کنند، لسان سویدی را مترین کنند، یا یکدیگر را بیشرت

 بشناسند. مثال های ذیل نشان می دهد که چه کار کرده می

.توانید

کافرتیای زبان 

دوست زبان یا منتور 

کمک با کار خانهگی از مکتب 

کمک کار خانهگیورکشاپ و »شبهای دانش« در جای مالقات سپیرنیت 
 تو می توانی در کار خانهگی کمک دریافت کنی یا خود به دیگران

 کمک کنی. کمک کار خانهگی یک راه ساده است که با یک نفر تازه

.آشنا شوی و در انکشاف مثبت سهیم باشی

 کی و کجا؟ یک روز معین به یک ساعت معین که معموال عرص یا روز

 تعطیل باشد، یکدیگر را مالقات  می کنید. هر دفعه، حدودا 1 الی 2

.ساعت یکدیگر را می بینید، در کتابخانه یا جای عمومی دیگر

 چگونه؟ تطبیق یا برابرسازی افراد با یکدیگر، هم به صورت گروپ و هم

 به صورت انفرادی انجام می گیرد. برای یافنت راه خوب جهت همکاری و

 آشنا شدن، هامن افراد یکدیگر را هر دفعه می بینند. شام مطابق

 مضمون و سویه دانش برابرسازی می شوید. به مثال انگلیسی، ریاضیات

 یا فیزیک. کمک کار خانهگی همچنین ممکن است مالقات و صحبت

.کردن به زبان سویدی باشد

 اگر فقط یک کمک دروازه خود را

 برای کسی که تازه وارد کشورمان

 شده، باز کنی، دنیای تازه به روی

.تو باز خواهد شد

 بیشرت نسبت به تالطم  کلتورها

 آگاه شده ام و نسبت به اینکه

 چطور به کلتورهای مختلف

ارزش قائل شویم

کافرتیای زبان

 یک قسم که می توانید بحیث اشرتاک کننده در جای مالقات سپیرنیت رشوع

.کنید، این است که از کافرتیای زبانی بازدید کنید

 در اینجا می توانید یک مقالقت اول، با دیگر اشرتاک کنندهگان داشته، و به

 مایانی که در اینجا کار می کنیم، سوالهای خود را مطرح کنید. بدون رزرو کردن

 وقت بیایید. ما یکجا زبان سویدی گپ زده، چای یا کافی  می خوریم، و

.فعالیت های گوناگون داریم

کی؟ هر روز سه شنبه ساعت 17:30 الی 19:30

 :کجا؟ در آالفوش فابریکر. آدرس ما

Ahlafors Fabriker, Fabriksvägen 2 i Alafors.

 چگونه؟ شام بدون رزرو کردن وقت آمده می توانید. هیچ وقت گرفنت قبلی در

 کار نیست. میزبانان زبانی در مکان حارض هستند تا به شام کمک کنند یک

 نفر یا چند نفر را پیدا کنید. برای رشوع گفتگو، می توانید از مترین های

 مخصوص استفاده کنید، یا از طریق کدام بازی یا از روی موضوع خاص رشوع

.کنید

 من یک چیز را درست نفهمیدم. چطور

 ممکن است یک نفر یاد بگیرد لسان

 سویدنی را صحبت کند، اگر با یک نفر

 آشنا نشده که با او سویدنی صحبت کند؟



اینجا را پیدا کن

ما در آالفوش فابریکر موقعیت داریم

 Fabriksvägen 2 i Alafors  :آدرس

.است Alafors kiosken نزدیکرتین ایستادگاه

متاس

هامهنگ کننده ادغام در برنامه

Carolina Kristell
0701-404927 carolina.kristell@ale.se

:مسئول پروژه

Anna Rådvik
anna.radvik@ale.se

 آیا می خواهید بیشرت در مورد

 فعالیتها و رویدادهای »جای

 مالقات سپیرنِیت« بدانید؟ لطفا ما

!را در فیسبوک الیک کنید

دوست زبان

 دوستان زبانی یکدیگر را می بینند تا همنشینی کنند، صحبت کنند، ونیز برای یادگرفنت بیشرت در

.مورد کلتورها و مسلک یکدیگر

 چگونه؟ به صورت گروپ، انفرادی، یا همراه متام فامیل خود با افراد دیگر برابرسازی می شوید. ما

 کوشش می کنیم که نظر به سن، تحصیالت، مسلک یا رؤیاهای مسلکی شام را با کسی برابر قرار

.بدهیم

 کی و کجا؟ شام خودتان تصمیم می گیرید که کجا، چقدر و چه قسم یکدیگر را ببینید، مگر توصیۀ

 ما این است که کم از کم ماهی یک بار مالقات کنید. ما با کامل میل به شام در مورد فعالیت های

 دیگر دوستان زبانی معلموات می دهیم، مبثال جایهای دیدنی یا پیشآمد های مختلف در کمون را به

.شام اطالع می دهیم

،پس از اینکه عالقهمندی خود را اعالم کردید

 یک جلسه اول را با هامهنگ کننده »جای مالقات« رزرو می کنیم. وقتی که نفر برابر برای تو پیدا

 شد، متاس ایجاد شده را بعد از چند ماه پیگیری می کنیم. هدف از این پیگیری این هست که اطمینان

 حاصل کنیم که با یکدیگر خوش هسیتد. امکان است که نفر تطبیقی را بدل کنید یا با افراد بیشرت

.برابرسازی شوید

دیگر فعالیت های جای مالقات سپیرنیت
 ما از جمله برنامه هوا خوری، شبهای دانش، و ورکشاپ

 ها تشکیل می دهیم. با کامل میل پیشنهاد ها و

 درخواست ها در مورد فعالیت هایی که مشتاق آن

 هستید از شام دریافت می کنیم.   متوجه صفحه

 فیسبوک ما باشید تا نسبت به برنامه های ما در جریان

 باشید

!بسیار خوشآمدید

 من یک شبکۀ اجتامعی جدید»

 یافتم، وحاال بیشرت احساس

«.پیوندی با جامعه خود می کنم

www.ale.se
contact center 0303-33 00 00

www.ale.se/motesplatsspinneriet

ثبت نام برای دریافت کمک خار خانهگی/دوست زبان

 برای ثبت نام منحیث دوست زبان یا حارض به کمک در کار خانهگی، با هامهنگ کننده مسئول، خانم کارولینا

 .کریستل متاس بگیرید

carolina.kristell@ale.se   تلفون 404927 -0701

.وارد شوید، و فرم آنجا را خانه پری کنید  www.ale.se/motesplatsspinneriet  یا به صفحه انیرتنتی ما


