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أهالً بكم إىل الهومل
اإلنتقال خطوة كبرية .مجرد التفكري به يوقظ عدة أسئلة .كيف ستكون حيايت يف
املنطقة الجديدة؟ هل سيؤدي اإلنتقال إىل مجاالت أفضل لحياة هنيئة يف السويد؟
هل سأشعر بالهناء؟ هل سيكون كل ما أحتاجه يف املتناول؟ هل هناك أمكانيات
للعمل والدراسة؟ كيف سيكون الحال بالنسبة ألوالدي؟
بلدية الهومل هي بلدية صغرية يف جنوب السويد تقدم الكثري من اإلمتيازات .يف الهومل
توجد إمكانات عديدة للسكن والعمل والدراسة .هنا تتوفر مدارس جيدة ونشاطات
أوقات الفراغ لألطفال ،هنا تتوفر عروض تجارية ومتناولية الرعاية الصحية .عدا ذلك تقع
الهومل بالقرب من املدن الكبرية ذات املواصالت الجيدة فيام بينها.
نحن نريد أن نكون أكرث تعدادا ً يف الهومل! نحن نريد أن ننمو ونتطور! ميكنك إغناء
الهومل بخرباتك ومبعرفتك .نحن نؤمن بالتعددية وننظر إىل الناس القادمني من البلدان
األخرى كرثوة لبلديتنا.
ﭙير أسكلوند ،رئيس املجلس البلدي ونيلس دانريد ،رئيس البلدية بالوكالة

أهالً بك إلينا!

			
بير أسكلوند
		
رئيس مجلس إدارة البلدية

نيلس دانريد
رئيس البلدية بالوكالة

حقائق عن الهومل
بلدية الهومل
الجغرافية

بلدية الهومل تقع يف جنوب السويد ،يف مقاطعة هاالّند عىل الساحل الغريب.
هنا يوجد البحر والشاطئ غرباً ،السهول الزراعية املفتوحة يف املركز والغابات
رشقاً .نهر الغان ينساب عرب البلدية بكاملها ،وأينام تسكن فأنت قريب من
الطبيعة واملاء.
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نحن اخترنا الهولم

يف بلدية الهومل ميكنك أن تسكن بشكل جيد وهادئ .غالبية بيوت اإليجار يف مدينة الهومل هي شقق يف أبنية ذات عدة
بيوت سكنية .يف املناطق املأهولة خارج املدينة تتوفر اإلمكانات للحصول عىل شقق إيجار يف بيوت صغرية لها حدائق
خاصة .األسعار يف الهومل جيدة لجهة رشاء مسكن خاص.
مبحاذاة البحر مبارشة تكون األسعار عالية ،ولكن يف الداخل فقط مبسافة قصرية من الشاطئ ميكنك رشاء بيت خاص بسعر أدىن بكثري.

هيلني ومهيب بطرس

هيلني ومهيب بطرس وأوالدهام حصلوا عىل
اإلقامة سنة  .2006قبل أن تحصل العائلة عىل
مسكن خاص يف الهومل كانوا يسكنون لدى
األقارب واألصدقاء .خالل الوقت استطاعوا
التعود عىل الحياة هنا .هيلني ذهبت مع
األطفال إىل الحضانة الخارجية و نشاطات
الكنيسة .بدأت تتعرف عىل الناس وتشعر
بالهناء .ذلك تأكدت منه عندما قامت بزيارة أنا أسكن يف بيت خاص يل يف «ليالّ شرييب» التي
تقع مبارشة خارج الهومل .هيلني واإلبنة الكربى
استوكهومل لسبب احتامل اإلنتقال إليها.
تذهبان إىل العمل وإىل املدرسة عىل الدراجة
هيلني تخرب:
كنت متأكدة كلياً بأن ما كنت أرغبه هو اإلنتقال إىل الهوائية يف الهومل .اإلبنة الصغرى تذهب إىل
املدينة الكبرية ،ولكن يا إلهي كم إشتقت إىل الهدوء مدرسة صغرية يف الجوار .بعد الدراسة املطبخية
حصلت هيلني عىل وظيفة ثابتة يف مطبخ
الذي يف الهومل .عندما
أكون يف الخارج وأتنزه «كنت متأكدة كلياً بأن ما كنت أرغبه هو اإلنتقال إىل حضانة.
مع األطفال يف الهومل مدينة كبرية ،ولكن يا إلهي كم إشتقت إىل الهدوء يف مهيب حقق حلمه يف
فالجميع يلقون عيل الهومل .عندما أكون يف الخارج وأتنزه مع األطفال يف أن ميتلك صالوناً للحالقة
التحية ،هناك يشء من الهومل بالجميع يلقون عىل السالم ،هناك شيئ من ويحرص عىل أن يقدم
الطأمنينة والراحة يف أن الطأمنينة والهدوء يف أن األناس يعرفون من أنت .السفر حالقة جيدة لسكان
إىل ستوكهومل كانت قصرية قبل أن يعودوا إىل الهومل».
الهومل .العائلة مرتاحة.
يعرفك الناس .السفرة
إىل استوكهومل كانت قصرية قبل أن يعودوا إىل الهومل .واآلن عندما يسافرون لزيارة األهل واألقارب يف
لبنان يشتاقون إىل «البيت» إىل الهومل ،إىل حياتهم
وأصدقائهم هنا.

العمل والدراسة
العمل والدراسة

نحن اخترنا الهولم

الهومل لها تقاليد عريقة كبلدية زراعية .ال زالت هناك زراعة ولكن يف الوقت الراهن هي الرشكات الصغرية وشبه الكبرية
هي التي تؤمن القسم األكرب من سوق العمل يف البلدية .الرشكات املوجودة هنا هي بالدرجة األوىل رشكات ضمن مجال
الطباعة ،مجال الخشب والورش الصناعية وكذلك مصانع املواد الغذائية .والسياحة هي فرع متنام ويتم يف الوقت الحايل
تأسيس عدة رشكات يف قطاع السياحة والخدمات.
يف الهومل سوف ي ُـق ّدم إليك تواصل مبكر مع سوق العمل من خالل حصولك عىل إمكانية للتدريب العميل .وبهذه الطريقة
تتدرب عىل اللغة السويدية وتحصل عىل معرفة حول الثقافة يف مكان عمل سويدي.

ياسمني هاشم

التعليم

إرشاد

يف مركز التعلم يف الهومل يوجد مركز لإلرشاد حيث ميكنك أغلب التعليم للبالغني يف البلدية موجود مجتمعاً يف مركز
الحصول عىل مساعدة يف إختيارك الدراسة واملهنة .هنا التعلـّم .هنا تتوفر اللغة السويدية لألجانب ،التعليم األسايس
ميكنك التحدث حول مستقبلك مع مرشدين دراسيني للبالغني والتعليم عىل مستوى الثانوية و التعليم املهني.
ومهنيني محرتفني.
مركز التعلم هو أيضاً ملتقى من أجل أن تخطو إىل حياة اللغة السويدية
العمل من خالل تعاون فعال مع مكتب العمل والحياة يف مركز التعل ّـم لديك اإلمكانية أن تدرس اللغة السويدية عىل
كافة املستويات املطلوبة للدراسة يف مستوى املدارس العليا.
اإلقتصادية املحلية.
اللغة السويدية لألجانب ،الدورة .A-D
اللغة السويدية كلغة ثانية ـ يف مستوى املدرسة األساسية.
اللغة السويدية  Aواللغة السويدية  Bيف مستوى الثانوية.

اإلمكانيات األخرى للدراسة

القرب من املعهد العايل يف هاملستاد وكذلك القرب من املدن
األخرى تعطي إمكانيات لدراسات عليا ضمن أغلب املجاالت.
تد ّرب يف إحدى محالت الهومل

ياسمني قادمة من العراق وانتقلت إىل الهومل مبساعدة
دائرة الهجرة .ياسمني تقول أنها ممنونة جدا ً عىل
املساعدة التي حصلت عليها من البلدية منذ إنتقالها
إىل الهومل .كان من السهل جدا ً التواصل مع املوظفني
املسؤولني وشعرت دامئا بالرتحاب لدى التوجه إليهم
عندما كانت لديها أسئلة وإستفسارات «عدا ذلك
يل وهم لطفاء» ،تقول ياسمني.
فأنهم تعرفوا ع ّ

ويشء آخر تراه ياسمني أنه ذو أهمية ويسري بشكل
جيد يف وسط الهومل وهو املواصالت .إنه من السهل
التنقل من الهومل عىل سبيل املثال إىل إنغيلهومل ،حيث
تتابع ياسمني دراسة مهنية مدتها سنتان« .اليشء
األهم يف الوقت الراهن هو إمتام دراستي وبعدها
أؤسس رشكة محاسبة خاصة ّيب عند
إيجاد عمل .قد ّ
اإلنتهاء من دراستي .أشعر اآلن أن كل يشء ممكن»
تقول ياسمني.

«الشئ األهم في الوقت الراهن هو إتمام
أؤسس شركة
دراستي وبعدها إيجاد عمل .قد ّ
بي عند اإلنتهاء من دراستي.
محاسبة خاصة ّ
أشعر اآلن أن كل شيء ممكن" تقول ياسمين».

األطفال والشبيبة
األطفال والشبيبة

نحن اخترنا الهولم

الهومل بلدية لطيفة لألطفال .القرب من الحضانات واملدارس .ال توجد هنا حركة سري مزعجة .ميكن ألطفال املدارس
أن يذهبوا لوحدهم إىل املدرسة بالدراجة الهوائية أو سريا ً عىل األقدام .خيارات نشاطات أوقات الفراغ كثرية سواء لألطفال
أو للشبيبة أو للبالغني .الحياة يف املدينة الصغرية تعطي إمتيازات عديدة لألطفال والشبيبة.

املدرسة

– أماكن يف الحضانة متوفرة يف كامل البلدية .عدا ذلك فهناك
حضانة خارجية ميكنك أنت التي لديك إجازة والدين
الذهاب إليها مع أطفالك الصغار.
– مدارس املرحلة املنخفضة واملرحلة املتوسطة (الصف )F-6
متوفرة يف غالبة املناطق اآلهلة يف البلدية.
– مدارس املرحلة العليا (الصف  7ـ  ) 9متوفرة يف الهومل
وفينينغيه و فوغستورب.
ّ
أوسبيك موجودة يف الهومل.
– ثانوية
– للمرحلة ما بعد الثانوية فهناك إمكانية ملتابعة الدراسة
عن طريق تعليم البالغني يف الهومل أو يف املعهد العايل يف
هاملستاد.

أوقات الفراغ

– حياة الجمعيات من ضمنها كرة القدم وباندي الصالة
والغناء وكرة اليد والسباحة وكرة املرضب ومدارس فروسية
وصيد السمك والكشفية وأكرث من ذلك.
– حدائق أوقات الفراغ متوفرة يف عدة أمكنة حيث ميكن
للشبيبة اإللتقاء بأصدقائهم وإيجاد نشاطات مرِحة.
– القرب إىل الطبيعة يعطي إمكانات للعديد من املغامرات
عىل مدار السنة.
– هنا توجد بحريات والبحر للسباحة أثناء الصيف .إذا كان
الشتاء باردا ً فيمكنك مامرسة التزلج عىل البحريات املتجمدة
أو التزلج عىل الثلج هبوطاً من تالل «هاالّندس أوسني».

إقرأ املزيد عن النشاطات املختلفة عىل املوقع www.laholm.se, kommunal service, idrott & fritid

ملى ورشف مسعد

ملى ورشف مسعد إنتقال إىل الهومل من ماملو .كان
من الصعب الحصول عىل مكان تد ّرب يف ماملو
وبعض األشياء األخرى جعلت أن العائلة مل تشعر
باإلرتياح هناك .ورغم ذلك كان اإلنتقال من ماملو
إىل مدينة صغرية مثل الهومل مبثابة خطوة كبرية.
ملى ورشف زارا الهومل مرتني قبل اتخاذ قرارهام.
اإلنتقال كان جيد جدا ً بالنسبة لإلبن رشد الذي يف
عمر الـ  8سنوات .طبعاً يفتقد أصدقاءه يف ماملو،
ولكن ما عدا ذلك يرى أن الحياة يف الهومل يف قمة
الجودة .يذهب يف الصف  ،2الثاين ،يف املدرسة هنا يعم الهدوء ونشعر بالطأمنينة .إبننا يذهب
الواقعة يف قرب منزل العائلة .بعد املدرسة يلعب إىل املدرسة بنفسه عىل الدراجة كل يوم وهو يف الخارج
غالباً كرة القدم ويتدرب
ويتنقل يف الهومل دون
مع أحد أندية كرة القدم «هنا يعم الهدوء ونشعر بالطمأنينة .إبننا يذهب
أن يشعر بعدم األمان،
إلى المدرسة بنفسه على الدراجة كل يوم وهو
العديدة يف البلدية .أو في الخارج ويتنقل في لاهولم دون أن يشعر ودون أن نشعر بالقلق,
تقول ملى.
يذهب إىل صالة السباحة بعدم الأمان ،ودون أن نشعر بالقلق».
يف فولك هيلسو سينرتوم
التواصل مع البلدية أيضاً
«»Folkhälsocentrum
إيجايب .الهومل مدينة
حيث يتدرب مع نادي السباحة «ستي ّمت» أصغربكثريمنماملوولذلكاإلمكاناتلتواصلشخيص
 .Stimmetاإلبنة لني مرتاحة جدا ً يف الحضانة .بني املسؤولني والعائلة أسهل .هنا متك ّـن الجميع
الشهر األول يف الهومل كان صعباً ،تقول ملى ،التي من إعطاء الوقت ألنفسهم إلظهار اإلهتامم للعائلة،
كانت تشتاق إىل ماملو .ولكن اآلن هناك عدة تقول ملى.
أشياء تجعل العائلة تريد البقاء يف الهومل.

الخدمات
الخدمات
لدى الهومل الكثري ما تقدمه ومن السهل السفر من البلدية وإليها .من خالل الطريق الرسيع أو مواصالت القطار الجيدة تصل إىل
كوبنهاغن وغوتنبريغ خالل  2ساعتني .إذا أردت البقاء يف البلدية فهناك الكثري مام تحتاجه.
املواصالت				

الرعاية املرضية

– بالحافلة ميكنك الذهاب إىل كافة املناطق املأهولة وإىل هاملستاد .السفر إىل – مراكز للرعاية الصحية تتوجه إليها يف أول األمرعند الحاجة إىل رعاية.
– مراكز صحية لألطفال تتابع صحة أطفالك الصغار ومن ّوهم.
هاملستاد يستغرق حوايل  30دقيقة.
– بالقطار تسافر تجاه غوتنبريغ أو ماملو .السفر إىل ماملو أو غوتنبريغ يستغرق – القرب إىل الرعاية املرضية الخاصة و عيادات التوليد لدى مستشفى
املحافظة يف هاملستاد.
حوايل ½  1ساعة ونصف.
– بالسيارة تصل برسعة إىل الطريق الرسيع  E6شامالً بإتجاه غوتنبريغ
وجنوباً بإتجاه ماملو/كوبنهاغن.

التسوق

– محالت للمواد الغذائية الصغرية ودكان خاص حيث ميكنك رشاء مأكوالت
رشقية.
– العديد من املحالت الصغرية لكل يشء من امللبوسات واأللعاب إىل
اإللكرتونيات ومواد البناء.
– مركز تجاري يف «ميلبـيسرتاند» فيه العديد من سالسل محالت امللبوسات
الكبرية.
– محالت مزارع يف الريف تبيع منتوجاتها الغذائية الخاصة.
– محالت لبيع األشياء املستعملة.

«في وسط مدينة الهولم اللطيف تقام نشاطات مختلفة خالل السنة،
مثل حفلة المدينة وأمسيات فعاليات خالل الصيف وسوق األغراض
القديمة والكثير .هناك أيضاً باعة الساحة يومياً تقريباً حيث تباع األسماك
والزهور والملبوسات».

مركز الهومل

مركز الدمج
مركز الدمج
مركز الدمج يف بلدية الهومل تقدم الدعم واملساعدة خالل الفرتة األوىل
يف البلدية .الدعم موجه إىل الالجئني حديثي القدوم الذين لديهم
اإلقامة والقاطنني يف البلدية.
عند مجيئك إىل البلدية كقادم حديثاً فهناك أقسام عديدة مهمة يف
الحياة يجب أن تعمل .قد تحتاج إىل إرشادات ومعلومات عن املجتمع
لتعرف إىل أين ستتجه بالنسبة إىل املسائل املختلفة ،وليك تعرف ماهي
حقوقك وواجباتك .نحن يف مركز الدمج نعمل ليك تشعر بأنك تفهم
وتستطيع معالجة وضعك الحيايت لتكون فرتتك األوىل يف البلدية ذات
معنى وليك تضع األساس لحياة هنيئة يف الهومل.
أنت دامئاً مرحب بك لإلتصال بنا يف مركز الدمج .تجدنا يف مركز
التعل ّـم ،النتام نّاغاتان  3يف الهومل .إذا كانت لديك أسئلة تخص
اإلنتقال إىل الهومل ،فتطلب من مسؤولك لدى مصلحة الهجرة أو لدى
مبنسق الدمج آنـّا هارالدسون.
البلدية حيث تسكن أن يتصل ّ

معلومات تواصلية
آنـّا هارالدسون
منسقة الدمج

رقم الهاتف ،0430-26510 :النقال076-7635300 :
رقم الفاكس0430-26513 :
الربيد اإللكرتوينanna.haraldsson@laholm.se :

جيني سرتاند
معالجة أمور الدمج

الربيد اإللكرتوين:

رقم الهاتف0430-265 24 :
رقم الفاكس0430-265 13 :
jenny.strand@laholm.se

ميالد كرم
مرشد الدمج

رقم الهاتف ،0430-265 16 :النقال070-689 0222 :
رقم الفاكس0430-265 13 :
الربيد اإللكرتوينmilad.karam@laholm.se :

مكتب العمل )(Arbetsförmedlingen
مكتب

العمل – ملتقى اإلمكانيات

إن مكتب العمل هو أكرب موزع للعمل يف السويد .مهمتنا هي التنسيق – بأكرب قدر ممكن من االفعالية – بني الذين يبحثون
عن القوى العاملة والذين يبحثون عن العمل .نحن موجودون عند الحاجة ،يف كل البالد .إن كل خدماتنا مجانية.

التي تقدم صورة عن مختلف املهن وأماكن العمل.
كل هذا ليك تتمكن أنت كوافد جديد – بأرسع وقت
ممكن – من الحصول عىل صورة عن مدى تقييم تجاربك
السابقة يف الحياة املهنية السويدية ،وكذلك يك تتمكن
من تحديد ما إذا كنت سرتكز عىل التكوين يف حقل
مهني معني .للمزيد من املعلومات ميكن تصفح موقعنا
اإللكرتوينwww.arbetsformedlingen.se :

نحن مبكتب العمل لدينا خربة عميقة عن أسواق العمل
املحلية والجهوية يف كل البالد .لدينا أكرب خزان يف السويد
ألماكن فرص العمل ،حيث ميكنك كباحث عن العمل أن
تبحث عن املناصب الشاغرة .عرب اللقاء بك يف خطوة
مبكرة ،ميكننا أن نقيِّم تجاربك ،معارفك وطموحاتك املهنية،
يك تتمكن من إيجاد مكان وصاحب العمل املناسبني
لكفاءاتك املطلوبة.
يف الهومل ،ملكتب العمل اتصاالت قريبة مع الرشكات
وأرباب العمل ،للتمكن بأسهل طريقة من توفري
االجتامعات ،التي ميكنها أن تؤدي إىل التعيني ،بل وكذلك مرحباً بكم عندنا مبكتب العمل يف الهومل!
يك نتمكن رفقة أرباب العمل من توفري أماكن التدريب،

مسبح مركز الصحة الشعبية بادالند Badland

إصطياد سمك السلمون يف الغان

شاطئ ميلبي Mellbystrand

حفلة املدينة يف الهومل

مباراة كرة قدم يف غلين ّـينغيه بارك Glänningepark

