
 
 :بھ عضویت یک انجمن درآیید

 
 ؟چیستانجمن  

برای  جایگاه مناسب وھمچناناست تشکیل شده اختار دموکراتیک س و کار, یک انجمن برای کسب
وجود در آن  ییک انجمن یک شرکت نیست و ھیچ سود و صاحب. افرادی است کھ منافع مشترک دارند

 .ندارد
مبتنی بر مشارکت غیرانتفاعی است کھ در آن کودکان و بزرگساالن می توانند بدون  نجمنادرزندگی 

فعالیت ھای  سازماندھیکھ  اص ھستندشخاین خود ا.  فعال باشند اوقات فراغت خود درحقوق پرداخت 
  .دارندرا بھ عده در انجمن ھا، رھبران و مربیان مسئولیت فعالیت ھای مختلفی انجمن را بھ عده دارد. 

را بھ انجمن اضافھ  مورد نظرشان فعالیت و کاریکھ می خواھند شکلی  غت خود بھآنھا در وقت فرا
 .کنند

 
 انجمن: پیوستن بھ یک

صورت داشتن عالقھ بھ فعالیت ھای انجمن ھمھ افراد حق دارند کھ در یک انجمن شرکت کنند و در 
میتوانید عضو یک انجمن بوده پرداخت یک ھزینھ ی کوچک ساالنھ، ا بھ طور معمول، بسھیم باشند. 

ساالنھ شرکت کنید  ھای عنوان یک عضو، شما می توانید در جلسھ ودرآن اشتراکت نماید.  ھمچنان بھ
برای سالمتی مفید نھ تنھا  مشارکت در یک انجمن شریک باشید. انجمن آن و در تعیین فعالیت ھای 

 . ھم پر تاثیر است زبان  روزمره سوئدی یادگیریارتباطات اجتماعی و   است بلکھ  بروی
 

 :در سوئد ینجمنزندگی ا
این کشور عضو یک یا چند انجمن  ن وجود دارد و بسیاری از افرادانجم 200،000در سوئد حدود 

فضای باز، انجمن  ،رصھ ھای جامعھ مانند ورزش، فرھنگانجمن ھا می توانند در ھمھ ع. ھستند
احزاب , در زمینھ ھای دیگر مانند حقوق بشراین موضوع حتی  .داشتھ باشند فعالیتصنایع دستی 

 . امثالھم صدق میکندسیاسی و 
 

 !با ما ھمگام شوید
. بھ ھمین ندندارھا انجمن یک  اشتراک درید  معلومات کافی درارتباط با در سو ردینبسیاری از تازه وا

می گویند  سیاری از تازه واردینبھمچنان . برای شان مشکل بھ نظر میرسد انجمنیک در شتراکدلیل ا
مشارکت . اما افرادی کھ سوئدی صحبت می کنند دشوار است آشنایی بابرای  ھای مناسب کھ یافتن مکان

و شناخت سایر سوید بیشتر در مورد جامعھ راه یافتن و کسب دانش در یک انجمن راه خوبی برای 
و یا از طریق اداره کار و  مددکارانکمون و ارتباط با از طریق خدمات شما میتوانید مبیاشد. سوئدی ھا 
 از این در یککوتاه مدت   یتعضوبا تا سعی کنید و  این فرصت را داشتھVIDA پروژه  بھ واسطھ

نتخاب کنید یک دوره آزمایشی کوتاه خودتان میتوانید  پس از. ن تجربھ  مھم را بدست آوریدھا اینجمن ا
 . ن مذکورادامھ بدھید  و یا بھ انجمن دیگری بپیوندیدانجم ابخواھانید کھ ھمچنان   ایا کھ 

 
 د: برای کسب اطالعات بیشتر با ما تماس بگیری
www.lansstyrelsen.se/stockholm/vida 

 

Dari


