
                     

 

برای پیدا کردن فعالیت های اوقات فراغت کمک می  
 ؟ به پریسما بپیوندید!خواهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریسما پروژه ای با هدف کمک به خانواده های  تازه وارد، 
اوقات   کودکان و نوجوانان در راستای یافتن فعالیت های 

این پروژه توسط   و معنادار است. سرگرم کننده فراغت
اداره می  Rädda Barnenو   Eos Caresشهرداری لوند، 

 شود. 
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 چه کسانی می توانند در پریسما عضو شوند؟ 
تازه واردهای  ی که در پناهجویان و درهای پریسما به روی همه ی 

نند و برای یافتن فعالیت های اوقات کمون لوند زندگی می ک
 فراغت به کمک نیاز دارند، باز است. 

 من در رابطه با چه چیزهای  ی کمک دریافت می کنم؟

ما به شما کمک می کنیم تا فعالیت های  ی را که با عالیق و 
نیازهای شما منطبق هستند پیدا کنید. ما همچنین چند بار شما 

ما در انجام فعالیت های خود را همراهی می کنیم تا زمانی که ش
احساس راحتی کنید. برای فعالیت های  ی که رایگان نیستند شما 
می توانید کمک های مالی دریافت کنید، بعالوه شما می توانید 
در قرض گرفتن رایگان تجهیزات در صورت نیاز کمک دریافت  

 .  کنید
ای در پریسما ما با مجموعه ای از فعالیت ها کار می کنیم که بر  

نها باز  نها کمک می کنیم مناسب و به روی ا  افرادی که ما به ا 
. در میان این فعالیت ها برای مثال انجمن های هستند

ورزشی،انجمن های فرهنگی، کافه های زبان و فعالیت های 
خانوادگی وجود دارد. وقتی که ما شما را مالقات می کنیم، با هم 

نها همکاری می  کنیم را مرور خواهیم کرد فعالیت های  ی که ما با ا 
 تا شما بتوانید بر اساس نیاز و عالقه ی خود انتخاب نمایید.  

 

 



                     

 

 پریسما چگونه کار می کند؟ 
فرم درخواست عضویت را در صفحه ی اینترنتی   .1

www.eoscares.se/prisma   یا پشت همین برگه پر
کنید. شما سپس می توانید از فرم پر شده عکس بگیرید 

ن را به  یا  3369559-079 به شماره ی Eos Caresو ا 
ارسال کنید  prisma@eoscares.seپست الک ترونیکی 
درس  Eoshallenیا اینکه فرم را به        به ا 
Arkivgatan 32   .در لوند تحویل دهید 

یکی از کارمندان پریسما برای تعیین وقت مصاحبه   .2
)اینترویو( با شما تماس خواهد گرفت. کارمندان ما به 

 چندین زبان مختلف صحبت می کنند.  
در طی مصاحبه راجع به فعالیت های مورد عالقه ی  .3

 خود صحبت می کنید.  
فعالیت مورد   کارمند پریسما زمان و مکانی را که شما از .4

 نظر بازدید می کنید را به شما پیشنهاد خواهد کرد. 
ن فعالیت صحبت می کنید و   .5 ن شما راجع به ا  پس از ا 

یا می خواهید ادامه دهید یا اینکه  تصمیم می گیرید که ا 
 می خواهید فعالیت دیگری را امتحان کنید. 

  برای اطالعات بیشتر

  www.eoscares.se/prismaراجع به پریسما بیشتر بخوانید 
 )این صفحه به زبان سوئدی است( 

http://www.eoscares.se/prisma
mailto:prisma@eoscares.se
http://www.eoscares.se/prisma
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فرم عضویت           

 _________________________________ نام  

 _____________________ شماره تماس 

 _____________________ سن

:جنسیت زن/دختر    غیره            مرد/پسر        

درس   _______________________________   ا 

 _______________________________    ایمیل

 _________________________ زبان مادری 

یا به زبان های دیگری صحبت می کنید؟ چه زبان های  ی؟  _______________ا 

یا خانواده دارید؟   _____________ ا 

هستند؟اگر پاسخ شما بله است، بچه های شما چند ساله    --------------------------------- 

همه ی خانواده        خود من    جه کسی/کسانی نیاز به کمک از جانب پریسما دارند؟
   شخص دیگر                       ی من

 
 ----------------------------------------------   اگر پاسخ شما شخص دیگر است، چه کسی؟

 
من موافقت می کنم که این اطالعات توسط پروژه ی پریسما ذخیره 

نها می توانند با من تماس بگیرند تا در  مورد  شود، بطوری که ا 
کنند. این اطالعات با   فعالیت های تفریحی جالب اطالع رسانی

 ☐ شخص دیگری به اشتراک گذاشته نمی شود.   تایید 
 


