
 في فیریسغوردن -مرحبا بك 

نحن ندعو فیریسغوردن بمكان االجتماع للجمیع. نحن نرید أن یلتقي الناس من مختلف األعمار والخلفیات 
 لیتعلموا من بعضھم البعض. 

 فیریسغوردن ترتب األنشطة الترفیھیة للناس من جمیع
األعمار. ھناك العدید من األنشطة والمجموعات المختلفة التي یمكنك االنضمام إلیھا.  أخبرنا إذا كان لدیك اقتراحاتك الخاصة عن 

 األنشطة. ربما یمكننا أن نبدأ مجموعة جدیدة الھتمامك الخاص. 

 ماذا یمكنك أن تفعل في فیریسغوردن.
 ھنـا نعرض بعض من غرفنـا:لدینا عقـار كبیر بھ غرف كبیرة وغرف صغیرة. 

 غرفة غسیل المالبس •
 ورشة النجـارة •
 غرفة الخیـاطة •
 مشغل لالبتكار •
 عدة مطابخ بھا إمكانیة طھي الطعام والَخْبز. •
 قاعة كبیر تناسب للرقص واألعمال المسرحیة. •
 قھوة لالجتماع بھا والتحدث فیھا •
 غرفة موسیقى باألجھزة الموسیقیة ومعـدات التسجیل. •

 سغوردن توجد مجموعات ِلمن ضمن أمور أخرى:في فیری
 األعمال الیدویة •
 الحرف الیدویة لألطفال والشباب •
 مسرح •
 البناء بقطع المكعبات •
 الرقص لألشخاص من ذوي اإلعاقة•

 ھل ترید ممارسة شیئ آخر؟ تحدث معنا في فیریسغوردن. ربما یمكننا أن نبدأ مجموعة جدیدة الھتمامك الخاص.

في فیریسغوردن یوجد لدینا أیضا العدید من األنشطة المختلفة لألشخاص من ذوي اإلعاقة. ونحن نعتقد أنھ من المھم أن یشارك الجمیع 
 وأن األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص من غیر ذوي اإلعاقة یمكنھم أن یجتمعوا أیضا ویتعرفوا على بعضھم البعض. 

Arabiska



 كیف تعمـل فیریسغوردن؟
ھي جمعیة. وھذا یعني أن األعضاء أنفسھم ھم الذین یقررون بطریقة دیمقراطیة ما ینبغي أن تفعلھ فیریسغوردن. وفي  فیریسغوردن

 كل عام ینتخب األعضاء مجلسا مسؤوال عن التخطیط واالقتصاد خالل السنین. ویتم العمل العملي من قبل مدیر النشاط وحوالي 
 كرونھ ألسرة بأكملھا.  150كرونھ في السنة للشخص الواحد، أو  100عشرة موظفین. رسوم العضویة تتكلف فقط 

 

 أین تقع فیریسغوردن؟
عند فریسأون بالقرب من مركز أوبساال. من السھل الوصول إلى ھنا  Svartbäcksgatan 58تقع فیریسغوردن في سفارتبیكس جاتان 

 سیرا على األقدام، أو بالدراجة، أو بالحافلة أو السیارة. 
 
 
 

 ھـكذا تتواصل معنـا
 .exp@fyrisgarden.seأو أرسل بریدا إلكترونیا إلى  44 87 23-018ھل لدیك أسئلة؟ اتصل بنا على الھاتف 

 مرحبا بك!
 

 فیریسغوردن
 Svartbäcksgatan 58سفارتبیكس جاتان 

 أوبساال 33 753
 44 87 23-018الھاتف 

 exp@fyrisgardenh.seالبرید اإللكتروني 
 www.fyrisgarden.seعنوان الموقع على اإلنترنت: 
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