و ال هو لـم ته ښـــه راغـال سـت

 Välkommenهو لـم ته ښـــه راغـال سـت
و ال
till Laholm
و ال هو لـم ته ښـــه راغـال سـت
و یو بل ځای ته کوچ کول یو لوی قدم دی .یوازي په دې باره کي فکر کول ډیري پو
ښتني پیداکوي .زما ژوند به په دا نوي ځای کي څنګه وي؟ ایا کوچ کول به و سویډن
ته د ښه ژوند او ښه امکاناتو معنا ولري؟ ایا زه به هلته خوشحاله یم؟ ایا هر شي چي
زه اړتیا ورته لرم وي به؟ ایا د کار او تعلیم امکانات به وي؟ زما د ماشومانو له پاره به
ژوند څنکه وي؟
الهولم په جنوبی سویډن کي یو کوچنی کمون دی چي د ډېرو ښو فایدو بلنه ور کوي.
په الهولم کي د اوسېد و ،کار او زده کړي ښه امکانات شته.د ماشومانو له پاره دلته ښه
ښوونځی او د آزاد وخت د فعالیتونو ښه ځایونه شته،دلته ښه مغازې او ښه صحي خدمات
شته .پر دې عالوه الهولم و ډیرو لویو ښارو ته هم نیږدې دی چي هلته د ارتباطي وسایلو
امکانات هــم شـتـه.
په الهولم کي موږ غواړو چي ډېر شو! موږ غواړو چي رشد وکړو او مخته والړ شو!
ستا په ګډون ،ستا په تجربو او پوهي سره موږ ثروتمند/غني کیږو .موږ په مختلفو
کلتورو باندی باور لرو او د نورو هیوادو خلګ د خپل کمون له پاره غنیمت /ګـټـه ګڼـو.
و موږ ته ښــه راغــالســت!

			
پیر اسکلونډ
		
د کمون ریسه هیت ریــس

پـیـر اسـکـلـونـډ د کـمون د ریسـه هــیـت ریـس او نیلـس دانـرید د کمون موقتي ریس.

نـیـلـس دانـریـد
د کـمـون موقـتـي ریــس

د الهولـم په باره کي حقایق
د الهولــم کــمـون
جــغـرافـیـه
د الهولم کمون د سویدن په جنوب کي د هالند دایالت په لوېدځـه خوا کي
موقعیت لري .دلته بحر او ریګي ساحل په لوېدځه خوا کي ،د کرهڼي
مځکي په مرکزي برخه کي او ځنګلونه په ختیځه خوا کي شته .د الګان
ویاله/سیند د ټوله کمون په مینځ کي بهیږي  .دکمون په هر ځای کي چي
اوسېږې و اوبـو او طبعت ته نیـږدې یـې.
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Norrköping
Linköping

نــفــوس  /اوســیــدونــکــي
په  ۲۰۰۹کال کي الهولم نیږدې  ۲۳۴۰۰نفوس درلودی ۹ .په سلو کي
یې په بل هیواد کي زیږېدلي دي( .د ټول هیواد په پرتله  ۱۴په سلو کي
په کوم بل هیواد کي زیږدلي وي ،کال .)۲۰۰۹
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Göteborg Borås
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لوی کــلــي یا منطــقــې
د الهولم کمون څوارلس لوی د اوسیدلو منطقې لري .د الهولم
مرکزي برخه تقریبا ً  ۶۰۰۰نفوس لري.
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د اوســېد لــو ځایونه
اوســېـدنه

مـــوږ الهــولـم خـوښ کـړی

د الهولم په کمون کي آرام او ښه ژوند کوالی شې .کرایي کورونه د الهولم په ښار کي تر ډیري اندازې پوري په
بالکونو کي اپارتمانونه دي .د ښار نه په دباندي ساحه کي امکانات شته چي کرایي اپارتمانونه په کوچنیو کورو کي
چي خپله باغچه لري پیدا شي .په الهولم کي د شخصي کورو رانیول ارزانه دي .و بحر او ساحل ته نیږدي نرخونه
لوړ دي مـګــر لږ څه د ساحل نه لیري په ارزانه بیه کوالی شــي کورونه واخـــلی.

هـیلیـنـه او محـب بوتروس

هیلینه او محب بوتروس او د دوی ماشومانو په
 ۲۰۰۶کال کي په سویدن کي د پاته کېدو اجازه
واخیسته .مخکي له دې نه چي دوی ته په الهولم
کي خپل کور ورکړه شو دوی د خپلوانو او ملګرو
سره اوسېده .په دغه وخت کي دوی د داسي
ژوند سره عادت نیولی و .هیلینه د خپلو ماشومانو
سره د ټولو له پاره مخکنی ښوونځی او کلیسا
یي فعالیتونو ته تله .دې هلته خلګ و پېژندل او
اوس هیلینه په خپل شخصي کور کي په Lilla Tjärby
خوشاله وه .کوم وخت چي دوی ستکهولم ته په
چي د الهولم تر ښار لږ دباندي دی اوسیږي .هیلینه
مالقات تللي وه داسي پرېکړه یې وکړه چي شاید
او د دې مشره لور پر بایسکل و کار او مکتب ته
هلته کډه وکړي.
په الهولم کي ځي .کوچنۍ لور یې هلته نیږدې و یو
هیلینه داسي کیسه کوي – :زه بیخي باوري وم چي
مکتب ته ځي .هیلینه د اشپزي د زده کړي نه وروسته
ما غوښته په غټ ښار کي واوسم ،اوهو کومک،
په یو وړکتون کي رسمي په پخلنځي کي کار کوي.
زما ډېر ژر د الهولم و آرامي ته زړه غوښتی او
د محب هم ارمان ترسره
ډېر ژر مي په زړه
«زه بیخي باوري وم چي ما غوښته په غټ ښار کي شو او خپل د سلمانې سالون
کېده .کوم وخت چي
واوسم ،اوهو کومک ،زما ډېر ژر د الهولم و آرامي یې پیل کړي او غواړي چي
زه په الهولم کي د ته زړه غوښتی او ډېر ژر مي په زړه کېده .کوم وخت
د الهولم د خلکو ویښتان ښه
خپلو ماشومانو سره چي زه په الهولم کي د خپلو ماشومانو سره دباندي وزم
ورته جوړ کړي .دا کورنۍ
دباندي وزم ټوله سالم ټوله سالم را سره کوي ،د امنیت آرامي له پاره
په الهولم کي ډېره خوښه
را سره کوي ،د امنیت دا ډېر ښه دی چي یو څوک دي پېژني چي څوک یي»
ده .په اوس وختو کي چي
او آرامي له پاره دا
دوی و لبنان ته د خپلوانو د
ډېر ښه دی چي یو څوک دي پېژني چي څوک
لیدني له پاره ځي ډېر ژر یې و «کور» ته و الهولم
یي .و ستکهولم ته د دوی سفر ډېر لنډ و او ډېر ژر
و خپل ژوند او خپلو ملګرو ته زړه کیږي چي راشي.
بیرته و الهولم ته راغـله.

کــار او تعــلــیــم
کـار کـول او تـعـليـم

مــوږ ال هــولــم خـوښ کـړی

الهولم د کرهڼي کمون یو اوږده عنعنه د کرهڼي لري .تر اوسه هم کرهڼه لږ شته ،مګر اوس کوچڼي او غټ شرکتونه
په کمون کي د کار د مارکیټ لویه برخه ده .اولینه لویه برخه یې شرکتونه دي چي د رسامي او طرحي تولیدات،
د نجاري کارخانې او د خوراکي توکو صناعت دی چي دلته شــتــه .توریزم (سیل کونکي) مخ پر ډېرېدو دي او ډېر نوي
شــرکتونه د توریزم په برخه کي نوي شروع شوي دي او په دې برخه کي خلګو ته خدمت کوي .په الهولم کي و تاته
ډېر ژر او وختي د کار د مارکیټ سره د تماس بلنه درکول کیږي چي د کار تمرین و کړې او کاري تجربه پیداکړې.
په دې ډول سره به د سویدنی ژبي سره او هم به دسویډني د کار د کلتور او د کار د ځای سره پېژندګلوي پېداکړی.

یــاســمـیـن هــاشــم
یاسمین عراقۍ ده  ،د مهاجرینو د شعبې په مرسته
یې والهولم ته کــډه وکــړه .یاسمین وایی چي دا د
کمون ددې مرستي نه ډېره خوښه ده چي دې ته یې
په الهولم کي د اوسېدو ځای ور پیدا کړ .د پو ښتنو
درلودلو په وخت کي د مسوولینو او الرښوونکو
سره تماس ډېر اسانه دي او ټوله یي ښه هر کلی
کوي« .په ضمن کي یي زه و پېژندلم او د ا ډژره
په زړه پوري ده» یاســمــیــن وایي.

رهـنـمایــي او الرښـودنــه

په الهولم کي د زده کړي په مرکز( (Lärcentrumد کي
الرښودني مرکز شته چي د تحصیل او شغل د خوښی په برخه
کي مرسته درسره کوي .دلته کوالی شی د حرفه یي او کسبي
الرښوونکو سره ستا د راتلونکي په باره کي خبري وکړی.
د زده کړي مرکز د کاري ژوند سره د لیدني قدم دی چي په
فعاالنه ډول او ګډي همکاري د کار د پیداکولو د شعبې او د
منطقوي تجارتي ځایو سره دی.

تـحـصـیـل /زده کـــــړه

په کمون کي د لویانو له پاره زده کړي د زده کړي په مرکز
کي یو ځای کړه شویدي .دلته د مهاجرو له پاره سویدني،
ابتدایي د لویانو زده کړي ،د لېسې ددورې زده کړي او
حرفوي زده کړي شته.
سـویــدنـــي

د زده کړي په مرکز کي و تاته د سویدني ژبي د ټولو سویو
د زده کړي کوم چي د عالي تحصیالتو د پیل کولو له پاره
اړین دي امکانات شته:
سویدني د خارجیانو له پاره  A ,Dکورسونه.
سویدني د دوهمي ژبي په ډول  – SV2د ابتداییه مکتب
په سویه.
سویډني  Aاو سویدني  Bد لېسې په سویه.
د تحـصـیـل لـه پـاره نـور امـکانـات

د الهولم په یوه په مـغـازه کي تمـریـنـي کـــا ر

د هـالـمستاد و پوهنتون او نورو ښارو ته نیږدېوالی د ډېرو
لوړو تحصیالتو له پاره او په اکثره رشتو کي امکــانــات
پیدا کوي.

یو بل شی چي یاسمین فکر کوي چي ډېر مهم دی
او په ښه ډول سره صورت نیسي هغه د ال هولم
مرکز دی چي هلته د نورو ځایو سره ارتباط ښه
او اسانه دی .د ال هولم نه و اینګلهولم ته د مثال
په ډول تګ ډېر اسانه دی ،یاسمینه هلته په یوه دوه
کلنه حرفوي زده کړه بوخت ده« .اوس دا ډېره
مهمه ده چي اول تحصیل پوره کړي او بیا کار پیدا
کړي .شاید زه خپل خصوصي د محاسبې د فتر
شروع کړم کوم وخت چي زه خپل تحصیل پوره
کړم .اوس داسي معلومیږي چي هر شی ممــکــمن
دی» یـــاســمــیــن وایـــی.

«اوس دا ډېره مهمه ده چي اول تحصیل
پوره کړي او بیا کار پیدا کړي .شاید زه خپل
خصوصي د محاسبې د فتر شروع کړم کوم
وخت چي زه خپل تحصیل پوره کړم .اوس
داسي معلومیږي چي هر شی ممــکــمن دی»

مــاشــومــان او نـوي ځـوانــان
مــاشــومــان او نـوي ځـوانــان

مـوږ الهــولـم غوره کړی

د الهولم کمـون د ماشومانو له پاره ډېر دوستانه دی .ښوونځی او وړکتونونه نیږدې دي .ترافیکي مزاحمت نه
شته .د مکتب زده کوونکي کوالی شي چي پر بایسکله او یا پر پښـو خپله والړ شي .د آزادو ختو د فعالیت ځایونه
د ماشومانو ،ځوانانو او لویانو له پاره ډېــر دي .ژوند په دې کوچني ښار کي د ماشومانو او ځوانانو له پاره ډیري
فایدې لري.
مـــکــتــب
– د مخکنۍ ښوونځی ځای په ټوله کمون کي شته.
سربیره پردې د ټولو له پاره خالص مخکنی ښوونځـی
هم و تاته چي د ماشوم د زېږدو له امله په کور کي یې
کوالی شې د خپلو ماشومانو سره ور شې.
– ابتداییه ښوونځی(ف ـ )۶د کمون په ډېرو د ښار نه
دباندي منطقو کي شته.
– متوسطه (۷ـ )۹ښوونځی په الهولم ،ویینګه او
وکستورپ شته.
– اوسبیکي جمنازیوم په الهولم کي شته.
– تر لېسې(جمنازییه) وروسته د تحصیل د ادمه
ورکولو امکانات د لویانو()vuxenutbildningen
د زده کړي او د هالمستاد په پوهنتون کي شته

تــفــریـحـي وخــت
– سپورتي اتحادیوي فعالیتونه :فوتبال ،اینه باندي،
سندري ویل ،هنډبال ،المبو وهل ،ټینیس ،د آس د
سپرلی مکتبونه ،ماهي نیول ،سکاوتر او داسي نور.
– د تفریحي فعالیتو له پاره ځایونه (سالونونه) په په
ډېروځایو کي شته ،هلته نوي ځوانان کوالی شي خپل
ملګري وویني او په زړه پوري فعالیتونه د ځان له
پاره پیداکوي.
– و طبعي او شنو منطقو ته نیږدیوالی ټوله کال په زړه
پوري د فعالیتونو امکانات برابروي.
– دلته بحیري او بحر دواړه د اوړي/دوبي د المبو
وهـلـو له پاره شته .که ژمی ډېر سوړ وي کوالی شې
په بحیررو کي پر یخي باندي ښوییدل او یا د هاالند
اوسن پر تپو باندي ښیډور وکړې.

په دې  www.laholm.seادرس کي کوالی شی مختلف فعلیتونه د د کمون خدمتونه ،سپورت او آزاد فعالیتونو په باره پیدا او ولولی.

ال مــا او شــرف مــســعــد

الما او شرف مسعد د مالمو نه و الهولم ته کډه
وکړه .په مالمو کي د کار د تمرین له پاره د ځای
پیداکول ډېر سخت وو او څه نور داسي شیان وه
چي ددوی کورنۍ هلته خوشاله نه وه .بیا هم دا یو
اسانه ګام اخیستل نه و چي د مالمو نه و یوه کوچني
ښار ته کډه وکړي .الما او شرف مسعد دوه ځلي
د الهولم نه لیدنه وکړه مخکي له دې نه چي خپله
پرېکړه وکړي .د زوی رشد له پاره چي اته کلن دی
کډه کول ډېره ګټه وکړه .په مالمو کي یې خپل ښه
ملګری همېشه په زړه کیږي ،الکن وایي چي په
الهولم کي ژوند ډېر عالي دی .دی د ښوونځي په
دوهم ټولګي کي دی او ښوونځی ددوی د اوسېدو
زموږ زوی هره ورځ خپله پر بایسکله مکتب ته
ځای ته ډېر نیږدې دی .تر
ځي ،هره ورځ دباندي
ښوونځي وروسته د کمون «دلته آرامي ده او موږ ځان محفوظ حـسو.
د فوټبال د ډېرو کلبونه په زموږ زوی هره ورځ خپله پر بایسکله مکتب وزي او په الهولم کي
یوه کي د فوټبال تمرین ته ځي ،هره ورځ دباندي وزي او په الهولم کي یوې خوا او بلي خوا ځي
کوي .او یا د فولک د یوې خوا او بلي خوا ځي بېله دې چي وډار شي بېله دې چي وډار شي
او یا موږ دده په باره کي نا ارامه واسو»
او یا موږ دده په باره
صحي مرکز د المبو وهلو
کي نا ارامه واوسو ،الما
په هال کي د ستیمیت د
المبو وهلو په کلب کي تمرین کوي  .لور یې چي وایی .د کـمـون سره تـماس نـیـونه هـم مـثـبـت ده.
لین نومیږي په مکتب کي ډېره خوشاله ده .الما الهولم د مالمو په پــرتــلـه ډېر کوچنی ښــار دی نـو
وایی چي اوله میاشت په الهولم کي ډېره سخته وه په دې د خاطــر شـخـصـي تـمـاس د کمون د مشوره
او مالمو ته یې بیرته زړه کېدی .اوس ډېر داسي کوونکو او د کـورنــۍ تر مینــځ ډېــــر اســانــه دی.
شیان دي چي د هغه په خاطر دوی غواړي چي دلــتــه ټولــه د کــورنــیــو ســر وخــت لــري او
دوی په الهولم کي پاته شي .دلته ارامي ده او موږ هــمــېـشهعالقــهاومــیــنــهښــیــي.
ځان محفوظ حـسو.

خــدمــتــونــه
خــدمــتــونــه
الهولم د ډېرو شیانو بــلــنه در کوي او دا ډېر اسانه دی چي د کمون نه او یا و کمون تـــه ســفــر وکــړې .زموږ د موټــرانو
د لـویو الرو او ښــه ریل ګــاډۍ د تــماســي الرو نه کــوالی شــی پـه دوه ســاعــتــه کي و کـوپنهــاګـن ،مــالــمـو او
یـتـبـوري ته رسـیـدګـي وکـړی .کــه په کـمـون پــاتـه کـیږی تـقـریـبـا ً و هر شي ته چي اړتـیـا لـری ستاسو له پاره شــتــه.
فــوایــد عــامــه
– د بـس په واســطـه کوالی شی د کـمـون نه دباندي ټولو منطقـــو
او هــلـمستاد ته په اســانـي سـره سـفـر وکـړی .تر هالــمسـتـاد
پوري سفر یوازي  ۳۰د قـیـقـي وخت نیــسي.
– د ریل ګــاډۍ له الري و یتبوري او مالــمو ته سفــر کوالی شــی.
د سفر وخت و مالمو او یــا یتبوري ته تقریبــا ً یو نیم ساعت دی.
– موټــر دالري د  E6پر لـویه الر باندي د شمال .د موټــر دالري
د و خواته (یتبوری) او د جـنـوب و خواته (مالمو /کوپـنـهـګـن)
ژر سفر وکړی.
ســودا کــــول
– د خوراکي توکو کوچنۍ او غــټـي مغـازې شته او هم یوکوچنی
دوکــان شـتـه چي هلته کالی شی بهرني خوراکي توکي واخـلـی.
– ډېري کوچنۍ مغازې د کالو ،د لوبو سامان ،برقي سامان د
کورجوړولو سامان.
– د میلبیستراند سره د مغازو مرکز چی هلته ډېري غټي د کالو
مغازې شته.
– کلیوالي د خوراکي توکو مغازې چي خپل تولیدات خرڅوي.
– د استعمال شویو یا دوهم الس کالـو مـغـازې.

روغتیایي خدمـــتــونــه
– روغتیایي کلینیکونه ،هلته د روغتیایــي مـرسـتـو د اړتــیــا
په وخت کي مــراجـــعــه کوی.
– د ماشـومــانــو روغتـیـایـي مـرکـزونـه ،ستاسو د وړو ماشومانو
روغــتــیــا او رشــد تعـقــیــبـوي.
– د هالمستاد د لوی روغتون د ناروغانو دمتخصصینو برخه
او زېږنتون ته نیږدېوالی.

«د الهولم په زړه پوري مرکز کي ډېر رنګارنګ فعالیتونه د کال په جـریـان
کي جوړیږي لکه:ښاري مېـلـه ،دفعالیتونو شپې په اوړي کي،باستاني
مارکیټ او داسي نور .د میداني رانیول او خرڅول چي هلته هره ورځ
ماهي،ګالن او کالــي را نیوالی شــی»

د الهـــولــم مـــرکــــز

ټولنه کي د توحید کولو مرکز
په
Förutsättningar
په ټولنه کي د توحید کولو مرکز
دهالمستاد کمون په ټولنه کي د توحید کولو مرکز د کومک او مرستي بلنه
په اولو وختو کي ورکوي.دا مرسته د هغومهاجرو له پاره ده چي د پاته
کېدو اجازه لري او په کمون کي اوسیږي.
کوم وخت چي تاسو نوي مهـاجر راځی په ژوند کي ډېر نوي شیان دي
چي بـاید ترتیب ونیسي .ته د ټولني په باره کي و معلومات او الرښودني
ته اړتیا لری چي د مهمو او مختلفو پوښتنو په باره کي د چا سره اړیکه
ونیسی ،ددې له پاره چي خپل حقوق او مسوولیت و پیژنې .موږ چي په
ټولنه کي د توحید کولوپه مرکز( )Integrationscentrumکي کار کوو
موخه مو داده چي ته حس وکړی او پوهیږی چی ته خپل ورځنی ژوند
څنګه په ښه ډول مخته یوسی ،او ستا اولي ورځی په کمون کي پرمعنا او
ستا د ښه ژوند له پاره یو اساس په الهولم کي شي.
موږ و تاته همیشه ښه راغلی وایو او زموږ سره اړیکه په ټولنه
کي د توحید کولو مرکز ونیسی .ته موږ د زده کړي په مرکز کي
 Lärcentrum, Lantmannagatan 3 i Laholmپیداکوالی شی.
که پوښتني لرې چي و الهولم ته کـډه وکړی په میګراښون ورکیت کي
د خپل الرښود مرستیال سره اړیکه ونیسه او غوښتنه ځیني وکړه چي
په دې باره کي درسره مرسته وکړي او د توحید کولو د تنظیم کوونکي
 Anna Haraldssonسره اړیکه ونیسي.

د تـمـاس نیولو په باره کي معلومـــات
Anna Haraldsson
دتوحید کولو تنظیم کوونکې
تیلیفون0430-265 10 :
موبایل076-7635300 :
فکــس0430-265 13 :
بریښـنـالیکanna.haraldsson@laholm.se :

Jenny Strand,
د توحید کولو ترتیب کوونکې
تیلیفون0430-265 24 :
فکــس0430-265 13 :
بریښـنـالیکjenny.strand@laholm.se :

Milad Karam,
د توحــیــد کولو الر ښــود
تیلیفون0430-265 16 :
موبایل070-689 02 22 :
فکــس0430-265 13 :
بریښـنـالیکmilad.karam@laholm.se :

د کـار د پیدا کولو شعبه
د کـار د پیدا کولو شعبه –

د امــکـانـاتـو د لـیـدنـي ځــای

د کار دپیداکولو شعبه د سویـډن غـټـترین د کارد رهنمایـي شـعـبـه ده .زموږ کاردا دی چـي د امکـان تر اندازې پـوري
کار لټوونکي او کارګـر غوښتونکي یو له بـه سـره مخامخ کـړي .موږ پـه ټـولـه سـویـډن کـي پـه هغه ځای کـي یو
چي هلته اړتـیـا وي .زمـوږ ټـولـه کـارونـه وړیـا دي.

موږ د کار د پیداکولو په شعبه کي ډېـره ژوره پوهه په
منطـقـه او د ټـوله هـیـواد د کـار پـه بـازار کـي لـرو.
موږ د سویډن غـټـتـریـن د کار د ځایـو بانک/خـزانه
لـرو ،تاسو چـي کـار لـټـوی کـوالی شی چی په هغه
کی د ځان له پاره کار و لـټـوی .موږ چي ستا سره هر
څه وختي ووینو کوالی شو چي ستاسو کاري تجریبې،
پـوهـه او کار غوښتني مشخصه کړو چي ستا له پاره
مناسب د کار ځای ،منطقه ،شرکت /کار غوښتونکی پیدا
کړو چی هلته ستا و پوهـي ذکـاوت تـه اړتـیـا وي.

اسانه کار پیداشي ،او یا هم په شرکتونو کي د کار د
تمرین بلنه ورکول کیږي چي هلته مختلف کارونه تمرین
او یا د کار ځایونه له نیږدې وویني .دا ټوله ددې له پاره
دي چي تاسو چي نوي راغلي یاست هر څه ژر ووینی
چی څنګه ستا پخوانی د کار تجریبي پـه سویډن کي د
څـه شي سـره سـرخـوري یـا بـرابـري دي ،او ته تصمیم
ونیسې چي زده کړه/تعلیم په کومه یوه رشته کی پیل
کـــړې .ډېــر معـلـمـات کـوالی شـی زمــوږ پــه پــاڼــه
پــیــداکــړی www.arbetsformedlingen.se

په الهولـم کي د کار د پیداکولو شعبه د شرکتونو او کار
ور کوونـکـو د ځایو سره نـږېـدې اړیـکـي لري چي په
اساني سـره د لیدنـي بـلـنـه ورکړي چي دهغې له الري

پـه الهــولـم کـي زمــوږ د کــار دپــیـدا کــولــو
و شــعــبـې تــه ښــه راغــالسـت!

فــولــک صـــحــي مــرکــز بــاډ لــنـډ

کـب نـیـونــه په الګــان کــي

مـیــلــبــیسـترانــد (ریګــي ســاحــــل)

په ال هولــم کــي ښـاري مـېــلـه

په ګـلـېـنـګـه پارک کي د فوټـبـال لــوبــه

