/مفترق طرق

مفترق طرق هو مركز مشورة ومساعدة لمواطني االتحاد األوروبي ورعايا بلد ثالث حاصلون على تصريح إقامة في بلد آخر في االتحاد
األوروبي ويعيشون في فقر ،أو تشرد في ستوكهولم.
في مفترق طرق ستجد مسؤولين يقدمون المشورة حول الكيفية التي يعمل بها النظام السويدي ،وكيفية االستقرار في السويد كمواطن في االتحاد
األوروبي ،أو أحد رعايا بلد ثالث حاصل على تصريح إقامة في بلد آخر في االتحاد األوروبي .عالوة على ذلك ،هناك العديد من اللغات التي
يتحدث بها الناس في مفترق طرق ،ما يتيح فرصة للحصول على مشورة بالعديد من اللغات األوروبية.
ُتقدم للمشاركين في مفترق طرق وجبة إفطار مجانية ،وحمام ،وفرصة لغسيل المالبس ،وتغيير المالبس (فقط في حاالت الطوارئ) ،ومختلف
الدورات وخدمات أخرى .يوجد في مفترق طرق قسم للنساء.

كيف يمكن العثور علينا واالتصال بنا.
العنوان Plan 1. 115 56 ،Tullvaktsvägen 2⇥:ستوكهولم
هاتف:

08 684 231 50

البريد اإللكترونيcrossroads@stadsmissionen.se⇥:

-Gärdet Tالبنا
محطة للحافالت
Frihamnen
(-72-91-1
)76
مفترق طرق
محطة للحافالت
Lindarängsväg
)76-en (72

ساعات العمل واألنشطة
االثنين إلى الخميس⇥ 8:30حتي 15:30
(آخر موعد للقبول في الساعة )15:15
يوم الجمعة⇥12:00 – 8:30
(آخر موعد للقبول )11:45
الغداء (من االثنين إلى الخميس)⇥14:00-13:00
اإلفطار كل يوم⇥ 8:30حتي 10:30
حمامات/مغسلة مالبس

( 15:00 – 08:30الجمعة )11:45-08:30

مكتب المعلومات⇥ 8:30حتي 12:00
(14:00 – 13:00من االثنين إلى األربعاء)
التشاور مع مستشار االتحاد األوروبي⇥ 8:30حتي ( 12:00االثنين واألربعاء و
الجمعة
( 14:00-15:15من االثنين إلى األربعاء)

األنشطة والدورات الجماعية
مفترق طرق يقدم لك مجموعة متنوعة من الدورات تشمل:



دورة في اللغة السويدية







دورة في اللغة االنجليزية







دورة البحث عن عمل (للمشاركة ،يجب عليك أن تكون مواطنا في االتحاد األوروبي أو حاصال على إقامة طويلة األمد في إحدى

دول االتحاد األوروبي)





دورة التوجه المدني







أنواع أخرى من الدورات التي تعتمد على توفر مدرسينا



لمزيد من المعلومات حول الدورات التي نقدمها ،يرجى مراجعة لوحة المعلومات أو االتصال بموظفينا.

خدمات إضافية

استشارة طبية *⇥األربعاء من  9:00حتي 11:45
إنشاء السيرة الذاتية والترجمة

* بالشراكة مع أطباء العالم

احتماالت اإلقامة المؤقتة



 58سريرا في جمال ستان في مركز اإلقامة  Nattstadلألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن  18عاما .تحتوي كل غرفة على  6-4أسرّة

مطبخ بسيط ،وغرفة معيشة وحمام ،وأجهزة حاسب آلي ،ومرافق غسيل المالبس.





اإليجار هو  70كرونة سويدية لكل ليلة لسرير واحد .يمكن إيجارها لمدة أقصاها  3أشهر .لتكون مؤهالً ،يجب أن تشارك في مقابلة مفترق

الطرق األلزامية.

موظفو مفترق طرق
مدير العمليات⇥عرفاني ،زبيدة
مدير العمليات⇥دلفين هوبي
مستشارو االتحاد األوروبي⇥ارانتشا كاستيلو زبيرية
arantxa.castillo@stadsmissionen.se
فاليريو بيرانتوزي

valerio.pierantozzi@stadsmissionen.se
مستشارو االتحاد األوروبي المساعدون⇥الكسندرا يوجينيا رادو
إبراهيم جانيه
مسؤول المطبخ⇥عبد الواسع شيرزاد

