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زبان سوئدی آسان
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کتابهای آسان برای بزرگساالن
مطالعه کتابهای آسان راهی مناسب برای یادگیری زبان سوئدی است .در قسمت
کتابهای آسان به زبان سوئدی در کتابخانه شما ،کتابهای واقعی و تخیلی برای
مطالعه آسان وجود دارد .کارکنان کتابخانه به شما کمک میکنند تا کتابهایی را پیدا
کنید که به آنها عالقه دارید و البته در سطح مناسبی برای شما قرار دارند.
بعضی از کتابهای مطالعه آسان عالوه بر زبان سوئدی به زبانهای دیگر ،مثال
سوئدی و عربی یا سوئدی و دری ،هم در دسترس هستند .کتابهای زیادی هم به
صورت صوتی در دسترس قرار دارند.
در ادامه ،وبسایت دو شرکت که کتابهای مطالعه آسان را برای بزرگساالن تولید
میکنند آمده است:

ll-forlaget.se
viljaforlag.se
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اخبار برای مطالعه آسان
 8 Sidorیک روزنامه با متن آسان به زبان سوئدی است 8 Sidor .به هیچ حزب
سیاسی یا سازمانی وابسته نیست .خبرنگارانی که در این روزنامه کار میکنند خودشان
تصمیم میگیرند چه اخباری برای گزارش مهمتر است.
میتوانید در کتابخانه خود  8 Sidorرا مطالعه کنید .همچنین میتوانید به صورت
آنالین و یا از طریق یک برنامه روی تلفن همراه خود  8 Sidorرا مطالعه کرده و به
آن گوش کنید.

8sidor.se

 Sesamیک روزنامه دیگر است ،که میتوانید در کتابخانه مطالعه نمایید Sesam .به
زبان بسیار ساده نوشته شده است .برای هر مقاله روزنامه یک فهرست واژگان وجود
دارد.

sesam.nu

 Radio Sweden) Radio Sweden på lätt svenskaبه زبان سوئدی ساده) ،یک
برنامه خبری برای افرادی است که به تازگی وارد سوئد شدهاند .این رادیو برنامهای
جدید دارد که مهمترین اخبار را در ساعت  ۴بعدازظهر هر روز ،از دوشنبه تا
جمعه ،گزارش میکند .میتوانید از طریق وبسایت و یا با دانلود برنامه روی رایانه و
تلفنهمراه خود ،به آن گوش کنید.
sverigesradio.se
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اطالعات مدنی مطالعه آسان
بسیاری از مقامات ،اطالعات مدنی را به زبان سوئدی ساده ارائه میکنند .روی
وبسایتها به دنبال نماد  LLو یا کلمه  Lättlästباشید.
بیشتر مقامات اطالعات را به زبانهای دیگر هم در اختیار عموم قرار میدهند .به
دنبال کلمه  Other languagesباشید .در اینجا مثالهایی درباره ارائه اطالعات به
زبانهای دیگر وجود دارد:
migrationsverket.se
arbetsformedlingen.se
forsakringskassan.se

وبسایت  Information om Sverigeمربوط به افرادی است که به تازگی
وارد سوئد شدهاند .این وبسایت اطالعاتی را درباره سوئد و جامعه سوئد به زبان

سوئدی آسان و البته زبانهای دیگر ارائه میدهد.

informationsverige.se

وبسایت  Alla Väljareمطالب مربوط به انتخابات و امور سیاسی را به زبان
سوئدی آسان ارائه میکند Alla Väljare .توسط کارکنان بخش تحریریه
 8 Sidorآماده میشود.

allavaljare.se

شهرداری منطقهای که در آن زندگی میکنید اطالعات مربوط به مدارس ،منازل،
پشتیبانی و مراقبت بهداشتی را ارائه میکند .میتوانید با وارد کردن نام شهرداری
منطقه و پس از آن  ،.seوبسایت منطقه شهرداری خود را پیدا کنید:

botkyrka.se
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