قادم جديد في بلدية هاسليهولم

Arabiska

Foto: InPhokus by Funke

كتيب صغير لألشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها كقادم
حديث الى بلدية هاسليهولم

مصلحة الهجرة
مصلحة الهجرة هي التي تتخذ
القرار بشأن اقامتك وتستدعيك عندما
تحصل على القرار
عندما تحصل على األقامة تقوم
مصلحة الهجرة بأعطائك كرت األقامة

Foto: Tomislav Stjepic/Migrationsverket

أذا كنت تسكن في مساكن مصلحة
الهجرة و حصلت على أشعار السكن
تستدعيك مصلحة الهجرة الى محادثة
بخصوص األنتقال

انه مع مصلحة الهجرة تقوم بتقديم طلب الحصول على مسكن
في حال حصولك بنفسك على مسكن خاص يجب عليك ابالغ مصلحة الهجرة فو اًر و تزويدها
بنسخة عن عقد السكن
يجب عليك ابالغ مصلحة الهجرة فو اًر عن عنوانك الجديد
يجب عليك ابالغ مصلحة الهجرة فو اًر في حال تغير دخلك المالي

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

www.migrationsverket.se
Björkhemsvägen 15 F, 291 25 Kristianstad
0771 – 235 235
من األثنين الى الجمعة 15:00 – 09:00

مصلحة الضرائب
هنا تسجل نفسك في سجل النفوس السويدية
عند انتقالك يجب عليك عمل تبليغ باألنتقال
تقديم طلب للحصول على بطاقة الهوية الشخصية
في حاالت الزواج أو الطالق  ,الترمل أو الحصول على طفل يجب على
المرء أعالم قيد النفوس

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

www.skatteverket.se
Första Avenyn 14 C, 281 32 Hässleholm
0771 – 567 567
من األثنين الى الجمعة  12:30 – 10:00و 16:00 – 13:30

مكتب العمل
اذا كنت عاطال عن العمل يجب عليك الذهاب الى مكتب العمل لتصبح مسجل
مع مكتب العمل تسجل لخطة الترسيخ وتعويض الترسيخ
مع مكتب العمل تستطيع التسجيل على القرض المنزلي
		
خدمات الترسيخ المباشرة
		
خدمات الترسيخ الهاتفية
اللغة
اللغة
اللغة
اللغة
اللغة

العربية
الفارسية
الصومالية
التيجرينية
الروسية

من األثنين الى الجمعة 13:00 – 10:00
من األثنين الى الجمعة 16:00 – 10:00

0771 – 86 01 01
0771 – 86 01 02
0771 – 86 01 03
0771 – 86 01 04
0771 – 86 01 05

Foto: Camilla Veide/Arbetsförmedlingen

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

www.arbetsformedlingen.se
Vallgatan 13, 281 23 Hässleholm
0771 – 60 00 00
من األثنين الى الجمعة 16:30 – 08:00

صندوق الضمان األجتماعي
كقادم جديد يجب عليك تسجيل نفسك
في صندوق الضمان األجتماعي
مع صندوق الضمان األجتماعي
تستطيع التسجيل على مساعدة الترسيخ
األضافية ومساعدة السكن

Foto: Försäkringskassan

اذا كان لديك أوالد يجب عليك اعالم
صندوق الضمان األجتماعي عن الشخص
المستفيد من نقدية الوالدين

للحصول على الدفعات المالية يجب عليك األعالم عن بياناتك المصرفية لصندوق الضمان
األجتماعي
في صندوق الضمان األجتماعي تستطيع التسجيل على طلب نقدية الوالدين
في صندوق االضمان األجتماعي تستطيع التسجيل على طلب مساعدة السكن
في صندوق الضمان األجتماعي تستطيع التسجيل على طلب نفقة اعالة الطفل

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

www.forsakringskassan.se
Första Avenyn 14 C, 281 32 Hässleholm
0771 – 524 524
من األثنين الى الجمعة 16:00 – 10:00

سلطة شؤون التقاعد
تستطيع التسجيل على معاش التقاعد في سلطة
شؤون التقاعد
الولد الذي توفي أحد والديه يستطيع التقدم
للحصول على معاش تقاعد الطفل أو تقاعد الباقي
على الحياة في مصلحة شؤون التقاعد

Foto: Pensionsmyndigheten

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

www.pensionsmyndigheten.se
Första Avenyn 14 C, 281 32 Hässleholm
0771 – 766 766
من األثنين الى الجمعة  12:30 – 10:00و 16:00 – 13:30

بلدية هاسليهولم
اذا كنت تبحث عن سكن تستطيع تسجيل نفسك في شركة السكن الخاصة بالبلدية هاسليهيم
اذا كان لديك أطفال يجب عليك تسجيلهم بالمدرسة أو دار الحضانة
في البلدية تستطيع التسجيل في الحضانة  ,دار أوقات الفراغ و دار رعاية األطفال اليومية
في البلدية تستطيع التسجيل للذهاب الى مركز التعليم للبالغين
( االسفي  ,غروندفوكس و الكومفوكس )
تستطيع التسجيل للحصول على مساعدة دعم الدخل من قسم الخدمات األجتماعية
Tingshusgatan 1, Hässleholm
التلفون
 0451 – 26 88 22و 0451 – 26 87 00
العنوان
أوقات الدوام
من األثنين الى الخميس  12:00 – 08:00و 17:00 – 13:00

			
الجمعة

الموقع
العنوان
التلفون
أوقات الدوام

 12:00 – 08:00و 16:00 – 13:00

www.hassleholm.se
Stadshuset, 281 80 Hässleholm
0451 – 26 70 00
من األثنين الى الجمعة 17:00 – 07:45

يتم نشر هذه المعلومات عن طريق

التعاون مع
Migrationsverket
Skatteverket
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Pensionsmyndigheten

