
  می خواهی یک دوست زبان پیدا کنی؟

 آیا می خواهید منحیث مهاجر تازه وارد، لسان
 سویدی را زودتر یاد بگیرید؟ مردم جدید مالقات
 کنید و بیشرت درمورد کلتور سویدن یاد بگیرید؟
 آفرین! ثبت نام کن تا ما یک دوست زبان برای

 .شام پیدا کنیم

دوست زبان» چیست؟»
 دوستهای زبان در لسان سویدی یکجا انکشاف
 می یابند و کلتور یکدیگر را بذریعه فعالیت

 های ساده یاد می گیرند به مثال چای و شیرینی
 خوردن، آشپزی کردن، رفنت به مسابقۀ فوتبال یا

.موزیم¬ها یا کافرتیاهای شهر آله

کی و کجا؟
 مربوط خود شام ها است که کجا، چقدر زیاد ویا

 به چه صورت بخواهید یکدیگر را ببینید.  ما
 توصیه می کنیم که کم از کم ماهی یک بار

 یکدیگر را مالقات کنید، و ما با کامل میل به شام
 در مورد فعالیت های دوستان زبانی دیگر،

 معلموات می دهیم، مبثال جایهای دیدنی یا
 پیشآمد های مختلف در کمون را به شام اطالع

.داده می توانیم

به چه ترتیب انجام می گیرد
 شام می توانید تنها یا همراه یک دوست یا

 فامیل احتاملی در پیش ما ثبت نام کنید.
 سویدی های استقرار یافته نیز هامن قسم ثبت
 نام می کنند. ما بر اساس خواسته ها، تجربه ها
 و دلچسپی هایتان، شام را برابرسازی می کنیم و
 ترتیب می دهیم تا یکدیگر را مالقات کنید. بعد

 از اینکه عالقه مندی خود را اعالم کردید، یک
 جلسه اول با هامهنگ کننده »جای مالقات«  و

 کسی یا کسانی که با آنها برابرسازی شده اید،
 رزرو می کنیم. پسان یکدیگر را در وقت های

 آزاد خود، هر چه قدر خودتان بخواهید، مالقات
 .می کنید

 پس از مدتی متاس شام را پیگیری می کنیم تا
 ببینیم چطور پیش می رود. این متاس همیشه

 اختیاری است و رشطش این است که شام
 یکدیگر را با ذهنیت باز و مثبت  مالقات کنید،

 و اینکه از هر دو طرف سهمی باشد و احرتام
 .باشد

 متاس: آیا در مورد اینکه چطوربتوانید دوست زبان شوید،

 سوال دارید، یا معلومات بیشرت در مورد »جای مالقات

سپیرنیت« می خواهید؟

با کارولینا کریستل )هامهنگ کننده برنامه ادغام

در جامعه( در متاس شوید: 0701-404927

carolina.kristell@ale.se

 ...با همکاری    

 جای مالقت »سپیرنیت« یک پالتفورم همکاری است، که

 هدف از آن، ارائه کردن رشوع خوب در وطن جدید برای تازه

 واردان می باشد. جای مالقات سپیرنیت از طرف کمون آله با

.همکاری باشنده¬گان شهر آله، اداره می گردد

 آیا می خواهید بیشرت در مورد فعالیتها و
 رویدادهای »جای مالقات سپیرنِیت«

!بدانید؟ لطفا ما را در فیسبوک الیک کنید
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