
هل تفكر في السكن في بلدية كرامفورس؟
بعد حصولك على تصريح االقامة في السويد فمن المهم أن تعثر على مسكن وعلى عمل في بلدية تشرع أنت وعائلتك 

باالنسجام فيها.
 

إذا كنت مسجال في مكتب العمل ومشموال بمهمة الترسيخ فمن الممكن أن تحصل على المساعدة من مكتب العمل 
للعثور على مسكن في احدى البلديات التي تتوفر فيها ظروف جيدة للحصول على عمل. كما يمكن أن تدبر هناك مسكنا 

فيها بنفسك.

ستجد المزيد من المعلومات على موقع مكتب العمل arbetsformedlingen.se/otherlanguages الذي تتوفر فيه 
معلومات بحوالي عشرين لغة مختلفة.

كما يمكن أن تتواصل هاتفيا وتتحدث مع أحد موظفي تدبير العمل في أيام األسبوع العادية ما بين الساعة 10 و 16. 
اذا كنت تود التحدث باللغة العربية اتصل بالرقم 01 01 86 - 0771 وباللغة الصومالية اتصل بالرقم 03 01 86 - 

0771 وباللغة التجرينية اتصل بالرقم 04 01 86 - 0771.
 

يحق لك االعتماد على خدمات الترجمان الشفوي عند التواصل مع مكتب العمل والبلدية.

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?
Arabiska

Arabiska



اإلمكانيات والخدمات المتوفرة في شمال السويد
تتحمل البلدية الجزء األكبر من مسؤوليات الخدمات االجتماعية التي تقدم لسكان البلدية. يوجد في السويد 290 بلدية صغيرة 

وكبيرة. يحق للجميع الحصول على الخدمات بغض النظر عن كون المرء مقيما في مدينة كبيرة أو في بلدية صغيرة موجودة 
في األرياف. إن هذا يعني أنه يتوفر للمرء التعليم والرعاية الطبية بغض النظر عن مكان سكنه.

»سكنت سابقا في مدينة في جنوب السويد واآلن أقيم في كرمفورس. إن جميع األمور تأخذ وقتا أقصر هنا. عندما عثرت على 
عملي الحالي لم يستغرق األمر سوى يومي عمل وبعد ذلك أنهينا كل شيء وتم التوقيع على عقد العمل.«

ميناس 28 سنة من سورية ويقيم في كرامفورس

»ان تسليم األطفال واحضارهم من دار الحضانة يتميز بالسهولة والمرونة. ال وجود لالجهاد النفسي في كرامفورس ألان كل 
شيء قريب. ال يلوم أن أركب سيارة أو حافلة أوقطار لتنفيذ المهمات اليومية التي أرغب القيام بها«

ايدن، والدة من اريتريا تعيش لوحدها مع أطفالها في مدينة كرامفورس منذ أكثر من سنتين.

»عندما حصلت بعد فترة انتظار طويلة على لم الشمل مع عائلتي حصلنا على شقة أكبر كانت مكيفة بحيث تلبي احتياجاتنا.«
محمد من الصومال ووالد ثالثة أطفال ورئيس احد االتحادات الصومالية في كرامفورس.

»يترسخ المرء ويندمج في المجتمع السويدي بصورة أسرع إذا كان يسكن في أحد المناطق الصغيرة مثل كرامفورس. لدي 
أصدقاء سويديين ألعب معهم كرة القدم مرة كل أسبوع. بعد خمسة أشهر انتهيت من دراسة اللغة السويدية للمهاجرين.«

عثمان، من اريتريا يتحدث عن كرامفورس.

معلومات عن بلدية كرامفورس

تعرض كرامفورس كل من حياة المدينة الصغيرة النابضة وجاذبية الريف. بإمكانك أن تختار ما بين السكن في الريف أو في 
المدينة. للبلدية موقع ممتاز عند الساحل وبها عدد كبير من الغابات والجيال والبحيرات. يجذب التراث العالمي هوجا كوستن 

آالف الزوار كل عام من جميع أنحاء العالم. يتوفر في كرامفورس أشياء عديدة وباإلضافة إلى مدينة كرمفورس هناك 16 
مجتمعا صغيرا في البلدية.

المساكن في بلدية كرامفورس
هناك عد كبير من الشقق المختلفة لالستئجار في بلدية كرامفورس ابتداء من شقة تتألف من غرفة واحدة مع مطبخ وحتى 

الشقق الكبيرة التي تتألف من ست غرف ومطبخ. هناك شركات لتأجير المساكن ضمن القطاع الخاص وشركة إسكان تملكها 
البلدية.

حاجة كبيرة لأليادي العاملة 
يوجد عدد كبير من الشركات في كرامفورس ولكن صناعة األخشاب )المناشير وعجينة الورق( كانت منذ زمن بعيد وال تزال 

تشكل عصب الحياة التجارية في كرامفورس.

يوجد اآلن عدد كبير من شركات الخدمات في البلدية، على سبيل المثال ضمن مجال االتصاالت الهاتفية ومجال الكومبيوتر، 
حيث أسست شركة وطنية كبيرة مركزا لخدمات العمالء هنا. كما أن السياحة تلعب دورا متزايد األهمية. تتوفر هنا إمكانيات 
كبيرة للتطوير. كما أن القطاع التجاري منتشر جغرافيا. باالضافة إلى المنطقة المركزية هناك 16 منطقة آهلة يضم جميعها 

شكال من أشكال األنشطة الصناعية.

خالل السنوات القليلة القادمة سيكون هناك طلب كبير لتوظيف مستخدمي الرعاية والعناية، واألطباء والممرضات والطباخين 
والمدرسين والمهندسين في كرامفورس والبلديات القريبة منها. وحتى ضمن مجاالت التسوبق والصناعة والمطاعم ستتوفر 

إمكانيات للعثور على عمل. 

بإمكان مكتب العمل أن يعرض عليك دراسات مهنية واجراءات مهنية تمهيدية على مسافة سفر قريبة ذهابا وايابا من 



كرامفورس واليها. يمكن أن يتعلق االمر بالتعليم ضمن قطاع الرعاية والعناية واإلدارة والحدائق والزراعة واللحام ومعالجة 
الفوالذ والتسويق وخدمات العمالء وأعمال المطاعم.

عن طريق مكتب العمل يمكن أيضا أن تحصل على تمرين عملي في مقر عمل. يمكن أن يوفر هذا لك خبرة ثمينة عن الحياة 
العملية السويدية وإمكانية التدرب على التواصل باللغة السويدية.

arbetsformedlingen.se ستجد المزيد من المعلومات على موقع مكتب العمل

دراسات البالغين والدراسة في المعاهد العليا
بإمكان دراسات البالغين البلدية أن تساعدك في الحصول على عمل في مسار عملي جديد. بإمكانك هنا تكملة أو دراسة مناهج 

المرحلة األساسية أو المرحلة الثانوية أو أن تشارك في دراسات المعهد المهني العالي أو دارسات المعاهد العليا. 
كما يمكن أن تمارس الدراسة عن بعد بدوام كامل أو بدوام جزئي.

وبإمكانك ايضا الجمع ما بين الدراسة والعمل.

سيكون هناك طلب كبير في كرامفورس والبلديات القريبة منها لتوظيف األيادي العاملة ضمن 
قطاعات الرعاية والعناية.



اللغة السويدية للمهاجرين
إذا كنت مسجال في قيد النفوس في كرامفورس وليست اللغة السويدية هي لغتك األم فبإمكانك أن تمارس دراسات اللغة 

السويدية للمهاجرين )اس اف اي sfi( التي تعطيك األسس الالزمة في اللغة السويدية وبالمساق الدراسي الذي يتم تكييفه حسب 
مستوى المعرفة الموجودة لديك. بإمكانك ممارسة دراسة اللغة السويدية للمهاجرين في المنطقة المركزية كرامفورس.

التعريف بالمجتمع
التعريف بالمجتمع هي دورة دراسية عن المجتمع السويدي للشخص الوافد حديثا إلى السويد. تحصل فيها على المعرفة الالزمة 

عن حقوقك وواجباتك وعن الديمقراطية السويدية وكيفية تنظيم المجتمع في السويد. تعطيك هذه الدورة الدراسية معلومات 
مهمة لبداية جيدة في السويد.

المواصالت وإمكانيات السفر ذهابا وأيابا
تمر مسارات المواصالت الكبيرة وهي خط السكك الحديدية بوتنيا بانان، والطريق األوروبي رقم 4 والطريق الوطني 90 

جميعا عبر بلدية كرامفورس. توفر هذه القرب إلى كل من جامعة أوميو شماال وجامعة مت أونيفرسيتيت في سوندسفال جنوبا. 
يمكن الوصل إلى المنطقتين خالل 1,5 ساعة بالقطار وهناك 18 رحلة كل يوم إلى كال االتجاهين، ثالث منها وصالت ارتباط 

مباشرة مع ستوكهولم.  

في نيالند يوجد مطار هوجا كوستن وتنطلق منه يوميا رحلتين باالتجاهين نحو ستوكهولم وجلليفاري، كما يضم المطار محطة 
للقطارات. 

  
على امتداد الطريق 90 هناك حركة مرور شاملة بالحافالت بحيث يسهل عليك السفر ذهابا وايابا إلى العمل أو المدرسة في 
المدن األكبر سولليفتيو وهارنوساند. تستغرق الرحلة بين كرمفورس – سولليفتيو حوالي 45 دقيقى بالحافلة. أما الرحلة بين 

كرمفورس وهارنوساند فستستغرق حولي 45 دقيقة بالحافلة و 20 دقيقة بالقطار.

نظام مالحظة األطفال والمدارس
تتحمل البلدية مسؤولية مدارس المرحلة التمهيدية لجميع األطفال ما بين سنة واحد وست سنوات من العمر. يذهب األطفال إلى 
مدرسة المرحلة التمهيدية في النهار لكي يتمكن أولياء األمور من ممارسة الدراسة أو العمل. تضم بلدية كرامفورس عددا من 
مدارس المرحلة التمهيدية. كما تضم البلدية أيضا عددا من مدارس المرحلة األساسية لألطفال الذين يمارسون الدراسة ما بين 

الصف األول والصف التاسع. كما تضم البلدية أيضا ثالث مدارس ثانوية.

تشكيلة الخدمات واألنشطة الثقافية وأوقات الفراغ
في المنطقة المركزية كرامفورس يوجد عدد من المتاجر ومراكز تسويقي. كما تتوفر خدمات تجارية قريبة جيدة في مناطق 

أول اونجر Ullånger ونيالند Nyland وبولستا بروك Bollstabruk. في عدد من المناق الصغيرة توجد محالت لبيع 
األغذية ومطاعم. كما يوجد في كرامفورس محالت لبيع المالبس المستعملة.

توجد مراكز للرعاية الصحية في كل من كرامفورس ونيالند وهوجا كوستن.
كما توجد مستشفى على بعد مسافة 35 – 40 دقيقة سفر بالسيارة أو القطار.

تضم كرامفورس 300 اتحادا ترحب بك كعضو. لدينا عدد من االتحادات الرياضية تمارس أنشطة ابتداء من السباحة وحتى 
رفع األثقال. كما يوجد 16 اتحادا لرياضة صيد األسماك و 8 اتحادات للجمباز. كما يوجد لدينا 11 اتحادا ثقافيا و 7 اتحادات 

تركز على األنشطة السياسية. كما نفخر أيضا بوجود عدد كبير من فرق الكورس الغنائية الرائعة.
تضم كرامفورس أيضا اتحادا للمثليين ومحبي الجنسين والمتحولين جنسيا وذوي األطباع الغريبة وفي سوندسفال يوجد تنظيم 

وطني )ار اف اس ال RFSL( يدافع عن حقوق المثليين ومحبي الجنسين وذوي االنتقال الجنسي. 

الكنائس والطوائف الدينية
الكنيسة السويدية منتشرة في معظم القرى. في المنطقة القريبة توجد أيضا طوائف للكنائس الحرة مثل أي اف اس 

EFS ، كنيسة العنصرة Pingstkyrkan، طائفة الكنيسة المعمدانية Baptistförsamlingen، طائفة التبشير 
.Jehovas Vittnen وشهود يهوه Missionsförsamlingen

يوجد مسجد في سوندسفال وفي هارنوساند توجد رابطة اسالمية.



معلومات التواصل
مكتب العمل في كرامفورس

مالين نوردين، موظفة تدبير العمل، هاتف: 20 52 487 - 010
malin.nordin@arbetsformedlingen.se :بريد الكتروني

أنا – بريتا أنطونسون، رئيسة مكتب العمل، هاتف: 13 50 487 - 010
annabritta.antonsson@arbetsformedlingen.se :بريد الكتروني

مكتب البلدية لخدمة العمالء
komin@kramfors.se :مكتب خدمة العمالء، هاتف: 00 800 - 0612 ، بريد الكتروني

Torggatan2, Kramfors :عنوان الزيارة
www.kramfors.se

www.facebook.com/Kramforskommun فيس بوك

األسئلة المتعلقة بأمور الدمج االجتماعي
lena.bjorn@kramfors.se :لينا بيورن، مسؤولة تنسيق شؤون الالجئين، هاتف: 03 808 - 0612، بريد الكتروني

maria.thunberg@kramfors.se :ماريا تونباري، منسقة شؤون طالبي اللجوء، هاتف: 98 808 - 0612، بريد الكتروني
كاريتا نيسكانن، مديرة مشروع تطوير الترسيخ، هاتف: 00 800 - 0612 

 carita.niskanen@kramfors.se :بريد الكتروني

مرشد شؤون االختيار الدراسي والمهني
monika.sjodin@kramfors.se :مونيكا شودين، هاتف: 66 804 - 0612، بريد الكتروني

Ådalsskolan, Limstagatan 22 :عنوان الزيارة
birgitha.persson@kramfors.se :بيرجيتا برسون، هاتف: 54 805 - 0612، بريد الكتروني

Studiecentrum, Företagsvägen 2 :عنوان الزيارة

للحصول على مزيد من المعلومات للوافدين حديثا إلى السويد
www.informationsverige.se

الترجمة والتعريب: نائل يوسف طوقان، مترجم قانوني محلف
Översättning och arabisering: Nael Y. Touqan, auktoriserad translator

www.adman.se

المناطق الريفية وشمال السويد بحاجة إلى أيادي عاملة وتتوفر فيها أيضا إمكانيات لمن يريد االستمرار في التعليم. 
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