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 الجئون 
 لوند

وتعاون شراكة  
 
 

  ٢٠١٦حزيران  ١ 
   

حزيران ٤ن في فعالية الشواء و اللعب في حديقة لوند المتطوعون والالجئو  في هذا االصدار  

أف و لوند بوا و شباب لوند الكاثولوكية و الدار 
 الجامعية و غيرها.  

 
 نقوم بتنظيم األنشطة التالية في لوند أنشطتنا

(Grillning och lekar).  الشوي  -
 واأللعاب

      (FIFA-kväll) أمسية الفيفا - 
 (Jobb i Sverige) العمل في السويد - 

(Språk och mat) اللغة و الطعام  - 
(Återvinna och dela)  إعادة تدوير  - 

 
تعليم السويدي (التدريب السويدي) -  . أنشطتنا لخريف ٢٠١٦:  

التعرف على السويد (تعرف على السويد ). -  
 

.نحن دائما نرحب بأنضمام متطوعين  
 

refugees.lund@gmail.com  معناللتواصل:  
 
 
 
 

الجئين لوند: هو مشروع مقرها في الكنيسة 
ثولكية سانت توماس. هدف المشروع هو االك

المساهمة في إدماج الالجئين في المجتمع 
السويدي. لدينا المتطوعين هم أشخاص مختلفين 

جدا مع نفس الهدف المتمثل في مساعدة الالجئين 
 على بدء حياة جديدة في لوند، وسكونه.

مساعدة طالبي اللجوء  وتهدف أنشطة جهدنا ل
 والالجين إلى :

 مقابلة السكان المحليين  •
 تحسين مهاراتهم اللغوي  •
ظائف بالوالحصول على المعرفة فيما يتعلق   •
 مختلفة في السويد. ال
 فيتعريف بالمهارات االجتماعية والثقافية  •

  المجتمع السويدي.
  

كما نقوم بجمع المالبس والسلع الصغيرة األخرى 
المستعملة  لألسر التي لديها عدد كبير من األطفال 

أو الشباب الذين ال يرافقهم أحد. ويستند نهجنا 
لمساعدة الالجئين على التضامن والتعاون 

في  عضو ٩٥٠والمرونة. اآلن هناك أكثر من 
  .مجموعة الفيسبوك بنفس االسم

  شراكاتنا
نتعاون مع مركز الثقافة اإلسالمية و نحن 

كارتياس السويد وبلدية لوند والمكتبة  العامة و 
  ي ييس الب وفارنبانادي لوند الروتاري الدولي وك

 
حزيران ٤ –فعالية الشواء و االلعاب   

  الشواء منظمي) االكوادور من( وإيفيت) األردن من( منى
٢ الصفحة! النشاط لهذا الجئ 17 بحضو سعداء كنا. واأللعاب  

  

 
حزيران ١٣ –أمسية الفيفا   

افغاني  - سويدي فريق! امسية فيفا أول في الفائزين أسماء هي وهذه
  ٣ الصفحة!! 
  
 

الجئين لوند حول
و: أيفيت ارويبقلم  



                            ١#االصدارو تعاون|  شراكةالجئون لوند 
 

 

 
متحدثين باللغة السويدية و الألجئين يقومون بالشواء 

 ومسلية.معاو لعب االلعاب و التدرب على اللغة بطريقة عفوية 
أول لقاء لنا كان يوم السبت ٤ حزيران في حديقة لوند 

العامة بجوار منطقة لعب االطفال. بعض االشخاص 
استمتعوا بلعبة كوب السويديةو االخرين استمتعوا في 

اجواء الصيف السويدية بمشاركة الدجاج و النقانق 
 الحالل.

انضموا و تمتعوا بمقابلة اشخاص رائعين من الالجئين 
و المتطوعين. ولكم حرية احضار اي شيء اخر 

 ترغبون بشوائه.
 المواعيد القادمة للشواء و اللعب: 

 السبت 9 تموز من الساعة  ١٧:٣٠الى  ٢٠:٠٠
الخميس 28 تموز من الساعة  ١٧:٣٠الى٢٠:٠٠

 

 
الجئين لوند تدعو حديثي الوصول و طالبي لجوء أو 
عائالت الالجئن البالغين الى اللغة والطعام. متحدثي 
اللغة السويدية والالجئين قاموا بطهي الطعام معا و 

التدريب على اللغة السويدية بطريقة بسيطة. ونحن نقيم 
هذا النشاط في بيت رنقبوقن  الجماعي. يمكن للمرء 
الحصول على فكرة عن كيفيةالعيش بشكل جماعي 

 .وهو نوع من السكن في السويد
 سيكون أمرا رائعا إذا كنت وعائلتك تودون بالمشاركة 

وقضاء بعض الوقت معنا في هذا النشاط! أنت لست 
بحاجة أن تكون طباخا جيد! يجب التسجيل لهذا النشاط 
ويفضل أسبوع واحد مقدما ولكن في موعد ال يتجاوز 

يومين قبل كل موعد حتى يتسنى لنا معرفة كمية 
الطعام الذي يجب علينا شراءه. الحد االقصى لكل مرة 
حوالي ٢٥ شخصا في كل مرة. عائالت الالجئين تدفع 
٢٠ كرونة سويدية للطعام للعائلة كاملة، والمتطوعين 

يدفعون ٣٠ كرونة سويدية للبالغين. الدفع للطعام يكون 
في يوم الفعالية نفسه. وقد التقينا مرة واحدة في الشهر 

منذ ١٩ اذار / ٢٠١٦ واآلن لدينا العطلة الصيفية.  
فعالية  اللغة والطعام  تبدأ في شهر اب  وتستمر خالل 

الفصل الدراسي خريف عام ٢٠١٦. نرجو ارسال 
بريد إالكتروني تقول لنا كم عدد االشخاض الذين 

 يرغبون بالحضور. 
refugees.lund@gmail.com:البريد االلكتروني 

  
 

 
 ٩٥٦  

و  شراكةالجئون لوند لدينا :  الفيسبوك مجموعة أعضاء 
.تعاون   

١٠٠< 
 ٢٠١٥ تشرين الثاني من مختلفة ألنشطة الناس تطوع وقد
.٢٠١٦ حزيران إلى . 

اللغة و الطعام
و: أيفيت ارويبقلم  

الشواء و األلعاب

لمرة الثالثة رحاب علمتنا كيفية إعدادطعام لذيذ في ا
إعداد الحلويات تقوم يمن سوريا! مارتين دائما 

السويدية! األطفال لديهم متعة اللعب في الفناء في 
.الهواء الطلق والقفز في الترامبولين  

متطوعا!! صبحأ  المدرسة من اطالب وايكون أن للمتطوعين يمكن   
 يعملون، شخاصأو جامعات وطالب الثانوية

 تقرر أن عليك. وغيرها ومتقاعدين، كاديميين،أوأ
 هافي ترغبالمدة التي و ومتى كيف النشاط،

 وتنظم الشراكات تنسق لوند الجئون .التطوعب
 لمهاراتهم وفقا والمتطوعين القادة مع أنشطة

 جو في معا األنشطة بتنفيذ سنقوم. واهتماماتهم
وصداقة. وآمن منظم  

 
الى ايميل الى  إرسال     refugees.lund@gmail.com 

كمتطوع التسجيل متطلبات عن وأسأل . . 

مرات خالل ربيع عام  3قمنا بتنفيذ اللغة و الطعام  سر األ. ونحن وصلنا الى معرفة المزيد من ٢٠١٦
معكرونه البيتزا وال بطبخ قمناالجئة. المرة األولى ال

صلصةالالثانية اللحم مع  وفي المرة . 

ماركوس (من ألمانيا) وفابريسيو (من بوليفيا) 
. ميريام (من السويد)  مع األطفاليلعبون كوب 

شاهد المباراةتجلس وت  حقائق سريعة .
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  ٣٠٠< 
 عام في واصلين الى لوند و شباب مصحوبين بذويهم غير أطفل

٢٠١٥. . 

١٠٠> 
 لوند    الى  متوقع وصولهم و شباب غيرمصحوبين بذويهم طفل
.٦٢٠١ عام في   

 
 

 

 

مسابقة اللغة        مسابقة اللغة هو نشاط لمساعدة األطفال والشباب 
الذي أظهر لنا مهاراتهم السويدية. ربح الفريقين تذاكر السبت ٩ نيسان كان لدينا العديد من الشباب المتحمس الالجئين لتعلم اللغة السويدية في حين يلهون! يوم 

  السينما!!

حزيران ١٣ –أمسية الفيفا 
 سوريا من شاب ١٢ إلينا انضم القدم لكرة مساء أول خالل 

 المركز على حصلوا الذين ألوالدل صورة هي هذه. وأفغانستان
.البطولة في الثاني  

 حقائق سريعة

أمسية الفيفا     
 

شباب الجئين وشباب يتحدثون السويدية 
يلعبون كرة القدم بأجهزة إكس بوكس 

معا. الجئين لوند تدعو الستراحة قهوة 
"فيكا". ويمكن أن نأخذ ٢٠ شخص 

كعدد أقصى من الشباب الالجئين بين 
 ١٢ و ١٨ سنة في كل مرة.

يحتاج الشباب الالجئين للتسجيل 
للمشاركة قبل يومين على األقل من 

 التاريخ المحدد إلى :
refugees.lund@gmail.com 

 
التاريخ: نبدأ في أغسطس عام ٢٠١٦. 

ونحن نهدف إلى القيام 4 بطوالت 
 خالل خريف ٢٠١٦.

 
المكان : كنيسة سانت توماس في لوند. 

 ستورا توم غاتن ١٥, ٢٢٣٥١.

الصورة  في. االدوات المستعمله  سوق لدينا كان عندما نيسان 9 في اللغة منافسة نفذنا
 تعلم الللغة أن للشباب يقومون بالتوضح) األردن من( ومنى سميرت (من ارتيريا)

.في المجتمع السويدي اندماجهمالسويدية هو المفتاح نحو   

شكرا نيكودومس وكاسبر من شباب لوند 
الكاثولوكية لمساعدتنا على تنظيم أول أمسية فيفا! 

 من ونيكالس خوسيه خوانكرستيان و إلى أيضا اشكرو
.الحدث إلى لالنضمام توماس سانت مدرسة  

ميريام (من السويد)، نينا (من النرويج) ولوسيا (من المكسيك) 
انوشه(من المانيا) تقوم بالترجمة  شرح واحدة من األلعاب.ت

اوراق فيها كلمة مدرسة وعليهم  3للفارسيه. تم اعطاء الشباب 
كتابة كافة الكلمات التي يعرفونها و ترتبط بالمدرسة باللغة 

من خالل اللعبة اكتشفوا اهمية التعاون. السويدية.  
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المهن والحرف التي تتطلب  تقدم  السويد في العمل  
في  القادمةخمس سنوات ال وخالل اآلن  عاملةقوة 

لديهم حاليا  اشخاص السويد. وكان من بين المتحدثين
  .مختلفة وحرفمهن 

على الضيوف  القصص، سيكونمن خالل سرد 
، ومسار  تهم الوظيفيةرحلوظائفهم، التحدث عن 

. ه للحصول على وظيفتهمعااتبب ذي قامواالالدراسة 
 التحدث عنبن يالمتحدثين المدعوعلى  قوم سي

 تأمين  يتمالسويدية خالل عشر دقائق.  باللغة  الخبرات 
بعد طلب. الالترجمة إلى الفارسية أو العربية بناء على 

. الجئين لوند يكا)(ف تقديم العروض هناك فاصل قهوة
  نادي مع بالتعاون السويد في العمليقومون بتنظيم 

و المكتبة العامة في لوند وهذه  يالدول الروتاري لوند
لفعالية ليست بحاجة للتسجيل مسبقا. و الجئين لوند ا

تنظم بث مباشر وتصوير هذه الفعاليات واالفالم 
الجئين متوفره على قناة اليوتيوب ل تكونالمصوره 

 .لوند
التاريخ: الخميس ٨ ايلول، ٦ تشرين االول و ٣ 

 تشرين الثاني 1 كانون االول /٢٠١٦.
 

 الوقت : ١٧:٠٠ –١٨:٣٠.
المكان: المكتبة العامة في لوند, اتريوم غوردن, 
 شارع سانت بيتري شيركوغاتا ٦, ٢٢٢٢١ لوند.
 

 

 
٨٣٧

السويد في اللجوء حق منحوا الناسمن    

 
 
 

 التطوع لتدريس اللغة السويدية

العمل في السويد   
و: أيفيت ارويبقلم          

 سوق االدوات المستعملة

ت وهو متطوع سعيد الذي جاء لتقديم المالبس بين
التي قمنا بتنظيمها  الشتويةلجمع السترات  المستعملة

. ومنذ ذلك ٢٠١٥تشرين الثاني / عام  ٢٢في 
ل الجئين من القوى الدافعة  اواحد أصبحالحين 

.لوند . 

 
 كاريتاس خالل من يةالمال التبرعات ىتلقن نحن

 ”Bank bankgiro: 900-4789 specify “Flyktingar Lund  السويد.

عائالت من الالجئين و طالبي اللجوء حضروا 
سوق االدوات المستعملةو اخذوا المالبس 
 ٩المستعملة و االلعاب لالطفال. يوم السبت 

.سة سانت توماس في لوندينيسان في كن  

(مواقع التواصل) لنا أنضموا  refugees.lund@gmail.com  @RefugeesLund  youtube channel “Flyktingar Lund”  Facebook: Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete 

 الصحي، القطاع على ركزت السويد في العمل من صورة
. المنظمون هم  الفارسي المتحدثين األطباء 10 إلينا انضم

ايفيت (من الجيئون لوند) و روبيرت و كارن (من المكتبة 
س الب).يالعامة) و اندرس (من كا  

 

والالجئين حديثا وصلوا الذين اللجوء لطالبي  
نركز  سوف. ةسويديلغة  معلم كونت أن إلى بحاجة لست أنت
 ١٢ -  اب ٢٩ من إثنين يوم كل سنلتقي. والتحدث التفاعل على

١٨:٣٠ - ١٧:٠٠ كانون االول  
 

, ١٥اتن غالمكان : كنيسة سانت توماس في لوند. ستورا توم  .٢٢٣٥١  
refugees.lund@gmail.com  :للتواصل معنا 

 إدعمونا

 حقائق سريعة


