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Ny i Sverige  !تازه وارد به سوئد 

، کتاب قرض کنی، بخوانیتوانی کتاب دلخواه خود را خوش آمدی. در کتابخانه میبه کتابخانه 

، فیلم و بازی کامپیوتری بگیری، کتاب های گویا بشنوی، بیابیکتاب هایی به زبان سوئدی آسان 

مند شوی. برای دریافت این خدمات، کافی بهره امکاناتدیگر کتاب های اینترنتی بخوانی و از 

هایی دارد که ز این خدمات، برنامه ها و فعالیتاست کارت کتابخانه بگیری. کتابخانه به ج

ه سوئد بسیار سودمند است. این فعالیت ها را در زیر عنوان برای تازه واردان بشرکت در آن ها 

در این صفحه، لینک هایی می توانی ببینی.  (Aktivititer ) «فعالیت های کتابخانه» 

و اطالعاتی های سودمند شوند توارد سای هااز طریق آنتوانند تازه واردان به سوئد می هست که

 .یاورنددر باره سوئد و آموختن زبان سوئدی به دست ب

 

  Lånekort کارت کتابخانه:

 به  ( ID-kort / LMA-kortبا نشان دادن کارت شناسایی )رایگان است.  کارت کتابخانه 

 این کارت را دریافت می کنی.  کتابدار

 

  : Sök i bibliotekskatalog جست و جو در سایت کتابخانه

خواهی، در که میرا  کتاب اینترنتی، روزنامه، بازی کامپیوتری و فیلمی، کتاب گویا، کتابنام 

بینی است که در کنار آن ذرهنویسی. نشانۀ این بخش، نه میبخش جست و جوِی سایت کتابخا

با کلیک بر روی آن، اطالعاتی در باره آن  پس از یافتن کتاب یا آنچه می جویی،قرار دارد. 

 کتاب، نویسنده و سال انتشار آن نشان داده می شود. 

 

 : Låna och reservera böcker قرض کردن یا رزرو کردن کتاب

توانی از یافتن کتاب، مینیاز داری. پس ( lånekort، به کارت کتابخانه )گرفتن کتابقرض برای 

رای بدستگاه اتوماتیک قرض کنی. از آن را  کتابدار بگیری و یا بدون نیاز به کتابدار، آن را 

نیاز  (pinkod( و رمز ورود )personnummerشماره شناسایی )استفاده از دستگاه اتوماتیک به 

 خ بازگرداندن کتاب توجه کنی. پس از قرض کردن کتاب باید به تاری. است

 

توانی ، میاگر کتابی که می خواهی، کسی دیگر قرض کرده است و یا در کتابخانۀ دیگری هست

توانی در سایت هم میآن را رزرو کنی. کتابداران می توانند در این کار به تو کمک کنند. خودت 

اینترنتی کتابخانه، آن کتاب را بیابی و رزرو کنی. برای ورود به سایت کتابخانه باید شماره کارت 
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( خود را بنویسی و سپس  personnummer( یا شماره شناسایی )lånekortsnummerکتابخانه )

 ( را وارد کنی. pinkodرمز ورود )

  

   lättlästa böcker :ان های دیگرو کتاب هایی به زبساده سوئدی کتاب های 

در همه کتابخانه ها کتاب هایی به زبان ساده سوئدی هست هم برای بزرگساالن، هم نوجوانان و 

 توانی فرهنگ های لغت، دستورمی، (lättlästa böcker) هم کودکان. در بخش کتاب های ساده

 را پیدا کنی.  ، کتاب های داستان و دیگر موضوع هاآموزش زبان سوئدی ،زبان

 

  Bokpresentation:معرفی کتاب

 .شودو تازه واردان به سوئد معرفی می کتاب های جالب برای مهاجران،   معرفی کتاب در بخش

 

 

 

 

 

  

 

 

اش از ایران به سوئد مهاجرت کرده است. او که ، به همراه خانواده«حسن»قهرمان این داستان، 

در ایران شغل خوبی داشته است اکنون بیکار است و تمام روز در کنار پنجرۀ آشپزخانه سیگار 

شود.میتر تر و عصبانیکشد وهر روز افسردهمی  

بیند که در آن داوطلبی را برای کمک به یک آگهی در روزنامه می« نور»روزی همسرش 

دستمزد عالقه ندارد. او بارها دنبال شغل واقعی و با خانمان ها خواسته اند. حسن به کار بیبی

هد و کند به این آگهی پاسخ ددرآمد گشته است اما موفق نشده است. سرانجام نور او را وادار می

http://papunet.net/ll-sidor/wp-content/uploads/2011/01/sammabait.jpg
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دستمزد در میان شود. اما او با این شغل بیخود را معرفی کند. حسن برای آن کار پذیرفته می

خانمان ها چه خواهد کرد؟...بی  

، نویسنده کتاب به خوبی توانسته است احساسات و آرزوهای مهاجران را ترسیم «سارا وادل»

ران، خود را همچون حسن خواهند کند. این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و بسیاری از مهاج

های بسیار بر سر راه موفقیت یافت؛ مهاجری با آرزوهای بزرگ در کشوری تازه که دشواری

.یابدخود می  

 

 

ب  
را خوانده و پسندیده اند می توانند ادامۀ آن را در « همه در یک قایق هستیم»کسانی که داستان 

 کتاب باغ نور بخوانند. اما می توان بدون خواندن کتاب اول نیز می توان داستان باغ نور را

نویسندۀ این داستان ها، هر دو کتاب را با زبانی ساده و آسان نوشته است از « سارا وادل»خواند. 

این رو نوآموزان زبان سوئدی می توانند به آسانی این کتاب ها را بخوانند. در داستان اول دیده 

« حسن»با فرزندانشان از ایران به سوئد مهاجرت کردند و « نور»و همسرش « حسن»بودیم که 

را می بینیم که خود را تنها و « نور» سرانجام در سوئد شغلی مناسب یافت. اکنون در این کتاب 

غمگین حس می کند و از شغل خود راضی نیست. او سرانجام تصمیم می گیرد باغچه های 

محوطه زندگی خود را بازسازی و زیبا کند. اما در این راه همگان موافق او نیستند و او باید 

.فقت آن ها را به دست بیاوردموا  
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Sammanställd och författad av 

KLAS HALLBERG- MAGNUS KULL 

 

 

 

 

 

 

 

و نگاه  و زندگی هاندیششیوۀ  ۀدر بار یی کوتاه، جذاب و بسیار آموزندهاین کتاب شامل داستان ها

داستان های کتاب از فرهنگ های گوناگون برگرفته شده است و گستردگی و است.  به دیگران

گردآورندگان و غنای بسیار دارد از این رو می توان آن ها را بارها خواند و برای دیگران گفت. 

یکی از داستان های  خواندننویسندگان کتاب "گالس هالبرگ" و "ماگنوس کول" نام دارند. 

 کتاب، ما را با محتوای آن بیشتر آشنا می کند:

 کفش ها

سوار قطار می شد که لنگه کفشش از پایش درآمد و به کنار ریل افتاد. در همان زمان « گاندی»

قطار به راه افتاد و گاندی نتوانست پایین برود و لنگه کفش را بردارد. او در میان شگفتی 

ر کفش را هم درآورد و به کنار ریل انداخت. یکی پرسید چرا چنین کردی. مسافران، لنگه دیگ

 گاندی پاسخ داد:

.این لنگه کفش به درد من نمی خورد ولی آن که آن لنگه را بیابد به این یکی هم نیاز دارد -  
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دختر جوانی است در شهر حلب که در دانشگاه رشته اقتصاد خوانده است و می خواهد  «آمال»

اما شادمانی و موفقیت او با آغاز جنگ داخلی سوریه به پایان می رسد. آمال و در بانک کار کند. 

خانواده اش ناچار به مهاجرت به سوئد می شوند. او اینک بسیار ناامید و غمگین است. آیا او می 

 تواند در سوئد بماند؟ آیا می تواند کار پیدا کند؟

  

این کتاب به سوئدی آسان نوشته شده است و ضمیمه ای تکمیلی از اصطالحات ادارۀ کار و یک 

کتاب را با هم می خوانیم که در آن آمال به پرسش  فرهنگ لغت کوچک دارد. در زیر، بخشی از

، مددکار خود در اداره کار پاسخ می دهد:«یاسمین»های  

  

آمال گفت: من آرزو دارم در بانک کار کنم برای همین رشته اقتصاد خواندم. اگر جنگ به حلب 

ست.نرسیده بود من اکنون کارمند بانک بودم اما داشتن چنین شغلی برایم محال شده ا  

 یاسمین پرسید: چرا؟

چون باید جنگ به پایان برسد. بسیار طول می کشد تا سوریه دوباره سوریه شود. -  

نمی توانی همان شغل را در سوئد به دست بیاوری؟... -  

 

 

   Aktivititer :فعالیت های کتابخانه

در سایت کتابخانه، می توانی فعالیت های آموزشی کتابخانه های کمون  På gångدر بخش  

 :توانی به لینگ زیر برویبرایت دشوار است می På gångیونشوپینگ را ببینی. اگر یافتن 

 
https://bibliotek.jonkoping.se/p%C3%A5-g%C3%A5ng?refId=dgtvz&culture=sv 

https://bibliotek.jonkoping.se/p%C3%A5-g%C3%A5ng?refId=dgtvz&culture=sv
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  Hjälpande länkar لینک های کمکی:

ای گوناگون به دست بیاوری. موضوععاتی در باره موضوع هتوانی اطالمیدر سایت های زیر 

مسائل خانواده، رادیو، فرهنگ، تندرستی،  فرهنگ های لغت، آموزش زبان سوئدی،مانند  هایی

   برای ورود به این سایت ها باید روی آن ها کلیک کنی.  سوئد و کاریابی.قوانین 

Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar 

och grammatik 

http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx 

Swedish for all, svenska för alla, sfi, svenska för invandrare, learn swedish 

 

 

 Pressreader    :نشریه ها

روزنامه هایی به زبان فارسی مجله ها و می توانی  ( Pressreader  « )نشریه ها» شبخدر 

. داردزبان  60کشور جهان به بیش از  100نشریه از بیش از  5000این بخش بیش از بخوانی. 

باید به اینترنت کتابخانه وصل شد. برای دسترسی با به این نشریه ها کامپیوتری برای دسترسی 

ر موبایل یا آیپد " را دPressReader" رایگان افزار، باید نرمPressreaderموبایل یا آیپد به 

  :های کتابخانه این استدر رایانه Pressreadeدسترسی به نشانی . خود دانلود کرد

www.pressreader.com 

همه جا، در  درساعت  72نشریه ها را تا  دن به اینترنت کتابخانه، می توانپس از وصل ش 

و میمانند . نشریه های دانلود شده در کامپیوتر می خواند یا دانلود کرد کتابخانه یا بیرون آن،

 . آفالین خواندتوان آن ها را به صورت 

 

 

  

http://www.digitalasparet.se/
http://www.digitalasparet.se/
http://www.informationsverige.se/Svenska/Sidor/Start.aspx
http://swedish-for-all.se/
http://www.pressreader.com/

