
 مكان اللقاء سبينرييت
ُة تعاون تَْهدف إىل توفري بداية جيدة للقادمني الُجُدد يف  يُعترب مكان اإللتقاء سبينرييت  ِمَنصَّ

 مساكنهم الجديدة٠  وهو مكان يُداَُر من طرف بلدية آيل بالتعاون مع الكنيسة السويدية، نقابة

الدراسة، مدرسة الكبار وعدد من النقابات والرشكات وبعض السكان املتعاونني٠

تنا هي ـ ُرْؤيَ
َقدم له ُمساعدة ُتكنه من اإلتصال مبواطن مقيم يف البلدية٠ نا ـ آيل ـ َستُ أن كل قادم جديد إىل بلديتُ

تاح له فرصة التعرف عىل قادم جديد٠ وأن كل مواطن من سكان البلدية ستُ

 ـ لقد حصلت عىل عالقات

 جديدة وأشعر بقدر أكربمن

اإلرتباط  تجاه مجتمعي٠

 ـ الَ أستطيع أن أفهم كيف

م اللغة لُّ كَ  ميكن لشخص ما تَ

 السويدية دون أن يتعرف عىل

شخص  يتكلم السويدية معه؟

ماذا مُيكن أن أفعل؟
 مكان اإللتقاء سبينرييت يقدم للمواطنني وكذلك للقادمني الُجدد

 طرقاً متعددة لتعزيز اللقاء، فقط للتحدث باللغة السويدية أو

التعارف مع بعض أكرث٠

        ـ قهوة املخاطبة٠

   ـ صديق التخاطب ـ أو املُوجه٠

 ـ مساعدة الواجب املنزيل٠

ورش العمل وتبادل الخربات يف مكان اإللتقاء

مساعدة الواجبات املنزيل
 ـ بإمكانك الحصول عىل املساعدة أو تقدميها لآلخرين٠ إن مساعدة

 الفروض هي طريقة سهلة للتعرف عىل شخص جديد مام يقود إىل تطور

إيجايب٠

 متى وأين؟ يُحدد اإلنسان مكاناًً محدداً ووقت محدد خالل األسبوع غالباً

 يف املساء أو أيام العطلة، عادة يلتقي اإلنسان من ساعة إىل ساعتني يف كل

مرة يف املكتبة أو يف مكان عام آخر٠

  كيف؟ التنسيق ميكن أن يكون فردياً أو عىل شكل مجموعات٠ ليك

 تحصل عىل طريقة جديدة للتعاون والتعارف أكرث، يتقابل نفس

 األشخاص يف كل مرة٠ أنتم تنسقون حول املوضوع، وحول مدى املعرفة و

 اإلمكانيات مثالً اللغة اإلنجليزية، الرياضيات أو الفيزياء٠ كذلك ميكن أن

تدور مساعدة الواجبات املنزلية حول تحدث اللغة السويدية٠

 ــ أصبحت عىل معرفة أكرب

 باإلصطدام الثقايف وكيف يتعايش

اإلنسان مع ثقافات متعددة٠

 ـ يف السويد يخاطب الطالب

 معلمه بإسمه وهذا ما ال

 يحدث إطالقاً يف بلدي، فهذا

 غري ُمعتاد٠

قهوة التخاطب ـ
 طريقة جيدة لتبدأ املشاركة يف قهوة املخاطبة هى أن تزور املكان املكان٠هناك

 ميكن مقابلة املشاركني للمرة األوىل وتطرح األسئلة عىل العاملني٠ الدخول بدون

 حجز مسبق، نحن نتحدث السويدية، نرشب القهوة ونقوم بالعديد من

النشاطات٠

 متى ـ كل يوم ثالثاء من الساعة

أين ـ مكان اإللتقاء سبينرييت يف أالفوش شارع فابريك ٢

 كيف ـ الدخول مبارش دون حجز مسبق٠ يوجد مضيفون يقدمون الخدمات التي

 تساعدك إليجاد أحد أو أشخاص للتحدث معهم٠وليك يبارش الحوار ميكن

للشخص إستخدام وسائل تدريبية، ألعاب أو التحدث حول موضوع معني٠

 إمزج هذه اإلقتباسات كذلك حددهم،

 ضعهم يف وسائل متعددة قليالً هنا وهناك،

رمبا ليس ككتلة واحدة٠



  العنوان ـ

 Fabriksvägen 2 i Alafors.
Alafors kiosken أقرب موقف حافالت هو

لإلتصال ـ
منسقة اإلندماج ـ

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

مديرة املرشوع ـ

Anna Rådvik
anna.radvik@ale.se

 تريد معرفة املزيد عن ما يحدث يف

 مكان اإللتقاء ـ اعجب بنا عىل

!الفيسبوك

              صداقة اللغة ـ املوجه ـ
 كيف؟ ميكن التنسيق يف مجموعات أو بشكل فردي أو مثالً خالل كل األرسة٠ نحن نحاول أن

 ننسق عىل مستوى األعامر، املُيول، التعليم أو مهنة املستقبل٠

 متى وأين؟  أنتم تقررون ذلك بأنفسكم٠ أين، متى ،عدد املرات و بأي طريقة ستلتقون٠ نحن

 ننصح بلقاء عىل األقل كل شهر٠ كذلك يسعدنا أن نفيدكم بنشاطات أصدقاء اللغة مثالً

النزهات واملستجدات يف البلدية

 بعد أن تكون قد سجلت رغبتك نقوم بحجز موعد للقاء األول مع ُمنَّسق٠ وعند حصولك عىل

 رفيق،  فإننا نواصل املتابعة لعدة أشهر٠ والهدف من املتابعة هو للتأكد من نجاح العالقة٠

من املمكن تبديل الرفيق ولكن أيضاً الحصول عىل رفيق جديد أو العديد منهم٠

أشياء أُخرى يقوم بها مكان اإللتقاء سبينرييت
ـ نزهات و رحالت، أمسيات معلوماتية وورش عمل٠

 أحياناً لدينا أُمسيات حول مواضيع خاصة كمثالً  خبز

 الحلويات، أُمسيات ثقافية، أنشطة تخص الهوايات أو

رحالت٠

تابعنا عىل الفيس بوك وامللصقات

Registration tuition/language friend
Sign up to get a language friend or tuition by contacting our coordinator Carolina Kristell, 0701-404927, 
carolina.kristell@ale.se or visit our website. www.ale.se/motesplatsspinneriet and fill in the registration 
form.

 ـ مل أتردد ثانية واحدة يف

إلتزامي ومسانديت٠

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

www.ale.se/motesplatsspinneriet


