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Selkokielisiä kirjoja aikuisille
Selkokielisten kirjojen lukeminen on hyvä tapa opetella ruotsia.
Kirjastosta on saatavilla sekä kaunokirjallisuutta että tietokirjoja
selkoruotsiksi. Kirjastossa sinua autetaan löytämään sopivan
tasoisia kirjoja, jotka kiinnostavat sinua.
Osa kirjoista on saatavilla sekä selkoruotsiksi että jollakin muulla
kielellä, esimerkiksi ruotsiksi ja arabian kielellä tai ruotsiksi ja darin
kielellä. Monet kirjat ovat saatavilla myös äänikirjoina.
Seuraavissa verkko-osoitteissa voit tutustua kahteen kustantamoon,
jotka julkaisevat aikuisille tarkoitettuja kirjoja selkokielellä:
ll-forlaget.se
viljaforlag.se

Selkokieliset uutiset
8 Sidor on selkoruotsiksi kirjoitettu uutislehti. 8 Sidor -lehti ei
ole sidoksissa mihinkään poliittiseen puolueeseen tai muuhun
yhdistykseen. Lehden toimittajat päättävät itse, mistä asioista on
tärkeää uutisoida.
Voit lukea 8 Sidor -lehteä kirjastossa. Voit myös lukea ja kuunnella
8 Sidor -lehteä internetissä tai älypuhelinsovelluksella.
8sidor.se
Myös Sesam on uutislehti, jota voit lukea kirjastossa. Sesam-lehti on
selkokielinen. Jokaiseen lehden kirjoitukseen on liitetty sanasto.
sesam.nu
Radio Sweden på lätt svenska on selkoruotsiksi puhuttu
uutisohjelma kaikille, jotka ovat vasta muuttaneet Ruotsiin. Joka
päivä maanantaista perjantaihin klo 16 ilmestyy uusi ohjelma, jossa
kerrotaan tärkeimmät uutiset. Voit kuunnella ohjelmaa suorana
verkkosivuilla tai ladata sen tietokoneellesi tai puhelimeesi.
sverigesradio.se

Yhteiskunnallista tietoa selkokielellä
Monet viranomaiset tarjoavat tietoa selkoruotsiksi. Selkokieliset
osiot on merkitty verkkosivuilla tunnuksella LL tai Lättläst.
Useimmat viranomaiset tarjoavat tietoa myös muilla kielillä.
Tunnistat muunkielisen sisällön merkinnästä Other languages. Tässä
on esimerkkejä viranomaisista, jotka tarjoavat tietoa useilla kielillä:
migrationsverket.se
arbetsformedlingen.se
forsakringskassan.se
Information om Sverige on verkkosivusto kaikille, jotka ovat
vasta muuttaneet Ruotsiin. Sivustolla on tietoa Ruotsista ja
ruotsalaisesta yhteiskunnasta sekä selkoruotsiksi että muilla kielillä.
informationsverige.se
Alla Väljare on verkkosivusto, jolla tarjotaan tietoa vaaleista ja
politiikasta selkoruotsiksi. Alla Väljare -sivustoa tuottavat 8 Sidor
-lehden toimittajat.
allavaljare.se
Asuinkuntasi tarjoaa tietoa koulunkäynnistä ja asumisesta sekä
tuki- ja hoitopalveluista. Löydät kuntasi verkkosivut, kun kirjoitat
verkko-osoitteeksi kuntasi nimen ja .se-päätteen, esimerkiksi:
botkyrka.se
Den här foldern kommer från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.
Foldern finns på flera språk. Du kan beställa fler foldrar på
mtm.se/Om oss/Material att beställa

