
                     

 

مساعدة في العثورعلى األنشطة  التريد هل 
  Prisma الترفيهية؟ انضم إلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma  هو مشروع يهدف إلى مساعدة العائالت واألطفال

على إيجاد أنشطة ترفيهية الى السويد والشباب الذين وصلوا حديثًا 

 Eos Cares  يدار المشروع من قبل بلدية لوند و ومفيدة.   ممتعة

 .   Rädda Barnenو



 

 

 

 ؟ Prisma من يمكنه االنضمام إلى 

طالبي اللجوء الذين يعيشون في بلدية  الوافدين حديثا و  لجميع يمكن 

االنضمام   لوند ويريدون المساعدة في العثور على األنشطة الترفيهية

 .   Prismaالى برنامج 

 ؟  Prismaماهي المساعدة التي احصل عليها من 

نساعدك في العثور على األنشطة الترفيهية بناًء على اهتماماتك 

أيًضا عدة مرات حتى تشعر باألمان في ونراففك واحتياجاتك. 

نشاطك الجديد. بالنسبة لألنشطة غير المجانية ، يمكنك الحصول 

الحصول على مساعدة في على مساعدة مالية ، ويمكنك أيًضا 

 .استعارة المعدات مجانًا إذا لزم األمر

، نعمل مع مجموعة من األنشطة المفتوحة والمناسبة   Prisma في

بشكل خاص لألشخاص الذين نساعدهم. وتشمل هذه  على سبيل  

المثال ، الجمعيات الرياضية والجمعيات الثقافية والمقاهي اللغوية 

،    سنستعرض سوياً هذه االنشطةنلتقي بكم واألنشطة العائلية. عندما 

 !حتى تتمكن من االختيار بناًء على احتياجاتك واهتماماتك

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 ؟    Prismaكيف انضم الى 
أو  www.eoscares.se/prisma امأل نموذج الطلب على . .1

يمكنك التقاط صورة أو . الوجه الخلفي لهذه االستمارة على 

 رقم الهاتفعلى  Eos Cares لها وإرسالها إلى

سلمها   أو prisma@eoscares.se أو   079-3369559  

 في  Arkivgatan 32علي العنوان   Eoshallen في

Lund   . 

.  الجراء مقابلة معكم Prisma سوف يتصل بك موظف من .2

 .يتحدث موظفونا عددًا من اللغات المختلفة

 .  تهمكاألنشطة التي تتم مناقشة أثناء المقابلة  .3

 فيه لزيارة النشاط تلتقيانوقتًا ومكانًا  Prisma يقترح موظف .4

 سوياً. 

بعد ذلك تتحدث عن كيفية سير األمر وتقرر ما إذا كنت تريد  .5

 .المتابعة أو تجربة بعض األنشطة األخرى

 

 لمزيد من المعلومات:

 على الرابط التالي  Prismaيمكنك القراءة اكثر عن 

www.eoscares.se/prisma. (المعلومات باللغة السويدية) 

 

 

 

 

http://www.eoscares.se/prisma


 

 

 Prismaطلب االنضمام الى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رقم الهاتف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمر :

 غير ذلك                  ذكر               انثى        الجنس :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان:

 :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  االلكتروني البريد

 ـــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالم  اللغة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ما هي؟ هل تتكلم عدة لغات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟  هل لديك عائلة

 ؟  اذا كان لديك عائلة فماهي اعمار اطفالك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟    Prisma من يرغب بالحصول على المساعدة من 

 شخض آخر               كامل عائلتي                أتا    

 اذا كان شخص آخر فمن هو ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أوافق على أن يتم تخزين هذه المعلومات بواسطة مشروع  

Prisma  حتى يتمكنوا من االتصال بي لإلبالغ عن األنشطة ،

  .الترفيهية المثيرة لالهتمام

 موافق         


