
آيسلنداالمهاجرين حديثا إلى 

Tungumál/Arabíska - تعليم المجتمعاللغة العربية - الجزء األول



آيسلندافيبكمرحبا ً

.  عد االنتقال إلى بلد جديد خطوة كبيرةي  •

سبل عيش قد يستغرق األمر وقتاً طويالً للتكيف مع الظروف المختلفة، والعثور على•

.  وتأسيس منزل مناسب لك وألسرتك،جديدة

اإلثارة، والتفاؤل ،الفرح: من الطبيعي أن تختبر مشاعر مختلفة في هذه المرحلة، مثل•

إلجهاد ا،الندم،خيبة األمل،القلق،الحزن: مثل،ولكنك ستواجه أيضاً بعض المشاعر

.  واالنزعاج

اء كثيرة على الرغم من اختالف أمور كثيرة وغرابتها وصعوبتها، إال أن هناك أيضاً أشي•

ستحق كل هذا يفإن ذلك كونك فضولياً وإيجابياً بشأن ما هو جديد و. جيدة ومثيرة لالهتمام

.العناء

• ً ً إن ":يقال أحيانا ً وكن صبوراً مع نفسك أي". األشياء الجيدة تستغرق وقتا .  ضا
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علومدورةً
ةالتدريبيالمجتمع

.  مع األيسلنديتهدف الدورة التدريبية إلى التعليم والمناقشة ورؤية الجوانب الرئيسية للمجت•

:عناوين الفصول•

المهاجرين حديثا آليسلندا •

التاريخ والجغرافيا وأسلوب الحياة•

و العائلةاألطفال •

الرعاية الصحية•

التعليم والمؤهالت •

الحياة العاملة•

الديمقراطية ومجتمع الرفاهية •

بية والكردية األيسلندية واإلنجليزية والعر)لغات تسعتتوفر المواد التعليمية على شرائح •

.  ها بوضوح، ويمكن قراءتها وسماع(و األوكرانية و الروسيةوالفارسية والبولندية واإلسبانية

.تعليمات التدريس موجهة للمعلمين•

.  يسلنداآفي يبدأ كل فصل بفيديو عن الحياة اليومية •

www.landneminn.is:الموقع اإللكترونيجميع المواد متوفرة على•
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معلومات عامة عن آيسلندا

.  وت عد جزءاً من قارة أوروبا،األطلسيآيسلندا هي جزيرة في المحيط •

1)376,000ما يقرب منويبلغ عدد سكانها ، 2كم103,000تبلغ مساحة الدولة •
(.  2022يناير 

.، فهي غير مأهولة بالسكانالمرتفعاتأما.يعيش السكان على طول الساحل•

. يعيش معظم األفراد في منطقة ريكيافيك الكبرى•

.  ريكيافيك هي عاصمة آيسلندا•

.  تتمتع آيسلندا بكثير من الجبال والمضايق والوديان والمناطق البرية•

.  ال تمتلك غابات كثيرةهاها أيضاً أنهار جليدية وشالالت، لكنفيويوجد •

عتمة للغاية،غالباً ما تتساقط الثلوج في الشتاء• فهي ،لصيفأجواء اأما .وتكون أجواؤه م 
.  شديدة السطوع
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يُتبع-معلومات عامة عن آيسلندا 

.1944أصبحت آيسلندا جمهورية منذ عام •

.  ، ويتم بعدها تشكيل الحكومةسنوات4ت جَرى انتخابات برلمانية كل •

• ً .  آيسلندا بلد مسالم وال يملك جيشاً وطنيا

.  ينص القانون على المساواة بين الجنسين وعلى احترام حقوق اإلنسان•

،لى األجورتعد آيسلندا دولة رفاه، مما يعني أن األفراد يدفعون ضرائب عالية نسبياً ع•

.  لكنهم يتلقون خدمات متنوعة في المقابل

.تلتزم الشركات واألفراد بدفع ضرائب للدولة على دخلهم•
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معلوماتًعامةً
-عنًآيسلنداً

يُتبع

.  ي عد صيد األسماك والسياحة من الصناعات المهمة في آيسلندا•

قة محطات طاوهناك.الدواجن واألبقار واألسماكةوتربىيمارس السكان الزراعة •

.كبيرة إلنتاج الكهرباء

ليمي يعمل العديد من األفراد أيضاً في اإلدارة والخدمات العامة في النظام التع•

لعمل ت عد الصناعة وإنتاج الغذاء جزءاً رئيسياً من سوق او. والنظام الصحي

.  األيسلندي
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الثقافاتًوالمعلوماتتعددًمركزً

• الثقافات والمعلومات في تعدد يقع مركز  Árnagata 2-4 ،400 Ísafjörður.

www.mcc.isالثقافات والمعلومات هوتعدد الموقع اإللكتروني لمركز •

.  ومفيدة بلغات متعددة حول االنتقال إلى آيسلندا أو العيش فيهالةمعلومات مفص  يحتوي الموقع على •

mcc@mcc.is:اإللكترونيبريدمن خالل الأو 3090450الرقمعلىيرجى االتصاللمزيد من المعلومات، •

ين أحد مشاريع تعد مؤسسات الخدمات االستشارية والبلديات بشأن استقبال الالجئو. الجهات العامةإحدىالثقافات والمعلومات تعدد يعد مركز •

. المركز

•F
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جديدًفيًآيسلندا

ديره وزارة الشؤون االجتماعيةت، و2021العمل في "جديد في آيسلندا"بدأ مركز •

.والعمل

.  Laugavegur 116 ،101Reykjavíkفي قع مقر المشروع ي•

ا عبر نرحب بحضور المهاجرين إلى المركز، أو يمكن التحدث إلى أحد مستشارين•

الهاتف أو من خالل خدمة الدردشة عبر اإلنترنت على

www.newiniceland.is:الموقع

،البولندية،يةاإلنجليز،األيسلندية: لغاتبتسعتتوفر خدمة الدردشة عبر اإلنترنت •

.  االوكرانية والروسية،العربية،اإلسبانية

ق بالخدمات يتمثل دور المركز في تقديم المشورة والمعلومات المتوفرة فيما يتعل•

.  لتزاماتوالحقوق واال

82023 www.landneminn.is

http://www.newiniceland.is/


اآليسلنديالصليب األحمر 

.  رينخدمات وأنشطة اجتماعية للمهاجاآليسلندييقدم الصليب األحمر •

بل يتضمن العمل إنشاء روابط اجتماعية وتقديم الدعم النفسي وس•

. التعرف على المجتمع

وتشمل هذه الخدمات مشروع صداقة المهاجرين، وممارسة التحدث •

.  ، وتقديم المشورة والفعاليات المختلفةاآليسلنديةباللغة 

. رينبرامج األعمال التطوعية المتنوعة للمهاجتفتح إضافة إلى ذلك، •

2023 www.landneminn.is 9



المعونةمنظمات

من الموارد المتاحة مع مؤسسات ( والمهاجرون اآلخرون)نالالجئولقد استفاد •

Hjálparstarf)المعونة األخرى، مثل معونة الكنيسة  kirkjunnar ) وجيش

.Samhjálpو( www.herinn.is)الخالص

والموارد تقدم مؤسسة معونة الكنسية مشاريع تتعلق بالدعم النفسي واالجتماعي•

و حصلن الوظيفية، خاصة للنساء الالتي يتقدمن للحصول على الحماية الدولية أ

www.hjalparstarfkirkjunnar.is. عليها بالفعل

Kaffistofa)، على سبيل المثال، مقهىSamhjálpمؤسسة تدير • Samhjálpar)

ً يقدمون هناك حيث،Borgartún1a ،Reykjavíkفي  ً مجانطعاما ين لألفراد الذيا

ة ووجبات وجبات إفطار ووجبات خفيفيشمل يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة 

في عطالت نهاية األسبوع والعطالت وغداء ساخنة، كل يوم من أيام السنة، 

 ً www.samhjalp.is.الرسمية أيضا
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سجالت آيسلندا

سفر يقوم السجل بإصدار جوازات ال. يحتفظ السجل الوطني آليسلندا بسجل عقاري وسجل وطني•

.  وبطاقات الهوية الشخصية والشهادات المختلفة

ل من ينتقل الى يتعين على ك. يمتلك السجل الوطني آليسلندا سجالً لكل من عاش أو يعيش في آيسلندا•

.  آيسلندا اإلبالغ عن هذه الخطوة في غضون سبعة أيام

ال و أيًضا أنه المكان الذي يتم فيه تسجيل أسماء األطفkennitalaيصدر السجل الوطني أرقام الهوية •

.  أو تغيير األسماء

يصعب من المهم تسجيل األسماء وتواريخ الميالد بشكل صحيح منذ البداية في السجل الوطني، وقد•

 ً .  تغييرها الحقا

.  تماعيةيجب على المقبلين على الزواج االتصال بالسجل الوطني والحصول على تأكيد الحالة االج•

 Hafnarstrætiأكوريريوفي ،Borgartún 21, 105 Reykjavíkيقع السجل الوطني آليسلندا في •
107, 600 Akureyri

www.skra.is: يمكن الحصول على  العديد من خدمات السجل الوطني من خالل الموقع اإللكتروني•

2023 www.landneminn.is 11

Mynd: skra.is



اإلقامةتصريح

.إقامةتصريحيحتاج أجانب كثيرون ممن يرغبون في العيش في آيسلندا إلى •

(.www.utl.is)إدارة الهجرة اإلقامة من قِبلتصريحاتيتم إصدار •

. Dalvegur18, 201Kópavogur: عنوان إدارة الهجرة•

.هناك أنواع مختلفة من تصاريح اإلقامة بناًء على الغرض من اإلقامة•

:اإلقامة إلىتصريحاتتنقسم شروط •

.اإلقامةتصريحاتالشروط األساسية التي تنطبق على جميع ( أ

.نوع التصريححسبالشروط األخرى التي تنطبق ب( ب

إقامة لألجانب من دول خارج المنطقة االقتصادية األوروبية تصريحيجب إصدار •

(EEA ) اء في ينوون البق، والذين التجارة الحرة األوروبيةرابطة أو الدول األعضاء في

.  آيسلندا ألكثر من ثالثة أشهر
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-اإلقامةًتصريح
يُتبع

ي إقامة سارتصريحتقع على عاتق كل فرد مسؤولية التأكد من حصوله على •

.  المفعول في آيسلندا

ول على يجب على جميع األجانب الذين يعيشون في آيسلندا التقدم بطلب للحص•

عار مع إش)حسب الحاجة التصريحإقامة بأنفسهم، إذا لزم األمر، وتجديد تصريح

(.  التصريحقبل شهر على األقل من انتهاء صالحية 

. إقامة ساري المفعولتصريحيمكن إلدارة الهجرة ترحيل من ال يملك •

احب يقدم مكتب الخدمات في إدارة الهجرة معلومات حول الوثائق التي يجب أن تص•

ويمكن أيضاً العثور على هذه المعلومات على الموقع ،الطلبات

   www.utl.isاإللكتروني

لتصريحاتدمين تستقبل إدارة الهجرة الطلبات والوثائق المرفقة، وتلتقط صوراً للمتق•

.  مقابالت شخصية إذا لزم األمروت جري مسوحات لبصمات األصابع  واإلقامة، 
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المواطنةاإلقامة الدائمةتصريح

امة دائمة إقتصريحيمكن االطالع بسهولة على القواعد المتعلقة بالحق في الحصول على •

www.utl.is:على الموقع اإللكترونياآليسلنديةوالجنسية 

. لمثل طلبات التقديم هذهيجب ارفاقهاهناك شروط عديدة يجب استيفاؤها ووثائق •

:  طلبالجنسية األيسلندية إذا كان مقدم الأوقد يؤخر أو يمنع منح تصريح اإلقامة الدائمة •

.حصل على مساعدة مالية من البلدية أو الدولة•

داناً بجريمة، على سبيل المثال• .مخالفات مرورية: م 

.لديه قضية لم يتم حلها مع الشرطة أو المحاكم•

.لديه قضية لم يتم حلها مع الحكومة يمكن أن تؤدي إلى ترحيله•
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الحمايةًالدولية

معاملة إن األفراد المعرضين لالضطهاد في وطنهم أو لخطر عقوبة اإلعدام أو التعذيب أو ال•

ويمكنهم ،العقوبة غير اإلنسانية لهم الحق في الحصول على الحماية الدولية في آيسلنداو

. تقديم طلب للحصول عليها

.  يمكن أيضاً منح الحماية الدولية على أسس إنسانية•

.  ت غطى إجراءات مثل هذه الطلبات في قانون األجانب•

.تتولى إدارة الهجرة معالجة الطلبات•

يمكن استئناف قرارات إدارة الهجرة أمام مجلس طعون الهجرة واللجوء•

 .)www.knu.is ( Kærunefnd útlendingamála
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-الحمايةًالدوليةً
يُتبع

أثناء دعميتلقى المتقدمون للحصول على الحماية الدولية مكاناً لإلقامة ومنحة•

. معالجة طلباتهم

ور الدورات غالباً ما ت تاح للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية الفرصة لحض•

التي يعتمد عدد الدورات التدريبية وأنواعها على قواعد المؤسسةو. التدريبية

.  تتعامل مع حالة الفرد المعني

. يقدم الصليب األحمر األيسلندي الدعم االجتماعي للمتقدمين•

www.raudikrossinn.is

162023 www.landneminn.is

http://www.raudikrossinn.is/


االستقبال المنسق لالجئين

ى البالد ، سواء وصلوا إلالذينًحصلواًعلىًالحمايةًالدوليةًفيًآيسلنداالالجئونيتلقى•

.  بشكل مستقل أو بناًء على طلب الحكومة، خدمات منسقة

مساعدة فيالتعليم اللغة األيسلندية ودورة علوم المجتمع، فضالً عن تشتمل الخدمات على •

.التوظيف المدعوم والتدريب المهني،الدراسات: البحث عن عمل وأنشطة أخرى، مثل

سلندي من تعد الخدمات االجتماعية للبلدية ذات الصلة ومديرية العمل والصليب األحمر األي•

.  بين األطراف التي تتعامل مع خدمات الالجئين
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االستقبال المنسق 
يُتبع-لالجئين 

ص ويساعد ز الصليب األحمر شققاً لالجئين المقبولين وفقاً لنظام الحصيجه  •

.  القادمين بشكل مستقل في شراء أثاث منزلي إذا لزم األمر

ة ويوجههم يزود الصليب األحمر الالجئين بالتعليمات العامة والتعليم واالستشار•

. إلى الموارد المتاحة لهم

www.raudikrossinn.is
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الحقًفيًخدماتً
الترجمة

.غالباً ما يتعين على المهاجرين االستعانة بمترجمين فوريين•

صحية الحق في االستعانة بمترجم لتسهيل الحصول على الرعاية الللمهاجرين•

.وعند التعامل مع الشرطة وفي المحكمة

. تتكلف المؤسسة المعنية بدفع أجر المترجم•

ترد بطلب ال ت. لكن عليك أن تطلب مترجماً فورياً عن طريق تقديم إخطار مسبق•

.  مترجم عند الحاجة، فهذا حقك

، المترجمين ومراكز الخدماتقد تستخدم المؤسسات األخرى، مثل المدارس•

ً الفوريين  . أيضا
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البنوك

.  البنك هو شركة تتعامل بشكل أساسي مع المدفوعات والقروض والعائدات•

داع وإي( بإذن من ولي األمر)ولكن يمكنهم الحصول على حساب مصرفي ،عاماً الحصول على قروض مصرفية18ال يمكن لألفراد دون سن •

.  األموال( سحب)وتحويل ( االدخار)األموال 

.  من المعتاد أن يكون األوصياء هما والدا الطفل•

:تقدم البنوك خدمات متنوعة، مثل•

.الحسابات المصرفية•

.بطاقات الخصم واالئتمان•

.  الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف•
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الحسابًالمصرفي

.  يجب أن يمتلك كل فرد حساباً مصرفياً إلدارة أموره المالية الشخصية•

.  من األفضل أن يكون لديك حساب مفتوح يمكنك السحب منه عند الحاجة•

.  يفتح كثير من األفراد أيضاً حسابات توفير محددة•

:يعد الحساب المصرفي ضرورياً حتى تتمكن من•

.الحصول على األجور أو الفوائد•

.  استقبال الحواالت من األفراد محلياً أو من الخارج•

.سحب األموال أو دفع الفواتير أو التحويل اإللكتروني إلى حسابات أخرى•
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يُتبع-الحسابًالمصرفيً

مة وتسجيله اإلقاتصريححصوله على للفرد التقدم للحصول على حساب مصرفي بعد يمكن •

. له( kennitala)اآليسلنديةوإصدار رقم بطاقة الهوية ( www.skra.is)في السجل الوطني 

هاتف االسم، رقم بطاقة الهوية، رقم ال: مثل)يتحقق البنك من صحة المعلومات الشخصية •

.  لجميع عمالئه( وعنوان البريد اإللكتروني

ية، وكيف تتحقق البنوك أيضاً من مصدر األموال التي يودعها األفراد في حساباتهم المصرف•

. هاينوون استخدام

ند فتح ع( التحقق من اإلجابة الصحيحة)يكون هذا في شكل استبيان يجب على الجميع ملؤه •

.  حساب مصرفي

.  لهاتف الذكيالبطاقة االئتمانية أو ا،طرق الدفع اإللكترونيفي آيسلندا يستخدم معظم األفراد •
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الخدمات
اإللكترونيةًفيً

آيسلندا

الخدمات اإللكترونية وحلول االتصاالت اإللكترونية شائعة في •

www.skilriki.is.أيسلندا

ى علتحتوي قع على شبكة اإلنترنت اموجميع المؤسسات والشركات تمتلك •

.  معلومات رئيسية

ورية الفأو االستفسارات من خالل خدمة الدردشة / إلكتروني ويمكنك إرسال بريد•

.عبر اإلنترنت

ممسوحة من الشائع أيضاً ملء النماذج عبر اإلنترنت وإرسال المستندات كمستندات•

ً "ونيةالتوقيعات اإللكتر"ويجري استخدام. ضوئياً عبر البريد اإللكتروني . أيضا

فحات آمنة تضع المؤسسات أيضاً المعلومات الشخصية والردود على األفراد في ص•

".  صفحاتي"ت سمى هذه الصفحات . على مواقعها اإللكترونية

إذ يجب وجد في آيسلندا قوانين صارمة بشأن حماية البيانات الشخصية ونقلها؛ت•

.  على الجميع االمتثال لها، سواء المؤسسات أو الشركات العامة
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الخدماتً

اإللكترونيةًفيً
يُتبع-آيسلنداً

.تعدًالخدماتًالمصرفيةًفيًآيسلنداًخدماتًإلكترونيةًعاليةًالكفاءة•

اص به، توفر لكل فرد خدمات مصرفية عبر اإلنترنت من خالل البنك الخت•

تحويل األموال ودفع وويمكنه عرض جميع المعامالت على حساباته، 

.  الفواتير وعرض إيصاالت دفع األجور

ل يمكنك الدفع باستخدام بطاقات الخصم واالئتمان الخاصة بك من خال•

.الهاتف الذكي

ترونية يمكنك استخدام النظام المصرفي اإللكتروني من خالل المواقع اإللك•

.  أو التطبيقات المصرفية للبنوك

• ً (إضافةًإلىًالخدماتًالتقليدية)خدماتًالرعايةًالصحيةًإلكترونيةًأيضا

، يمكنك إرسال طلب www.heilsuvera.isمن خالل الموقع اإللكتروني •

تحديد إلى عيادة الرعاية الصحية الخاصة بك لتجديد الوصفات الطبية، و

.  مقابلة هاتفية مع الطبيب، وطلب فحص الدم أو شهادة طبيب/ موعد

و يمكنك دائماً حجز موعد في عيادات الرعاية الصحية ورؤية الطبيب أ•

(. الخاص بالصحة4انظر الجزء )الممرضة 
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الهوية
اإللكترونية

.الهاتف الذكيبرعالهوية اإللكترونيةيتم استخدام•

عن ل معه أو يمكنك التقدم للحصول على الهوية اإللكترونية في البنك الذي تتعام•

Auðkenni(Borgartún 31, 3rdطريق floor, 105 Reykjavík  .)

www.audkenni.is; www.skilriki.is

.  Auðkenniثم عليك الذهاب إلى البنك أو •

، نديآيسلستحتاج إلى إحضار جواز سفر ساري المفعول، وامتالك رقم هاتف •

(.  Kennitala)آيسلنديةورقم بطاقة هوية 

ى أن تكون قادراً علأوالكمبيوترتكون في دراية في استخدام من المهم أن •

نهماأل؛استخدام اإلنترنت على الهاتف الذكي في أقرب وقت ممكن في آيسلندا

.  حياتك أكثر سهولة وبساطةنيجعال

.  أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني خاص بكجداً من المهم•
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الحافالت-النقلً

.  وجد في آيسلندا قطارات أو نظام مترو أنفاقتال •

. اً على األقداميسافر األفراد بالسيارة أو الحافلة أو الدراجة أو مشي•

ً رائيمكن أيضاً السفر بالط• .ة بين بعض األماكن محليا

www.bus.is:اإللكترونيمن خالل الموقعيمكن الوصول إلى نظام الحافالت •

كوبها، حيث يمكنك رؤية شبكة الطرق هناك، أو معرفة الحافلة التي ترغب في ر•

.  ودفع ثمن رحلة واحدة، أو التذاكر بأنواعها المختلفة

. ولكن السائق يحتفظ بباقي النقود،يمكن الدفع نقداً •

Klappيمكن شراء البطاقة او االشتراك في الحافلة عن طريق تطبيق •

الدفع عن طريق الموبايل بلمس الشاشة في 2023و سيكون متاح من سنه •

.الحافلة
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السيارات-النقلً

راء السيارات يمكن ش، حيث يعد امتالك السيارات أمراً شائعاً بين عامة الناس في آيسلندا•

.  من وكالء وتجار السيارات، ومن خالل وسائل اإلعالم المختلفة عبر اإلنترنت

ً يجب أن تكون جميع السيارات المستخدمة مؤمن• .  عليها لدى شركة تأمينا

.  يجب استخدام أحزمة األمان وفقاً للقانون في آيسلندا•

. انونيجب على األطفال استخدام مقاعد السيارة المناسبة ألوزانهم وأعمارهم وفقاً للق•

، يجب أن لذلك. فوقهاالثلوجتراكم تكون أحوال الطرق سيئة في فصل الشتاء بسبب•

ماً أن ، عل(أو لجميع الفصول)تحتوي السيارات على إطارات مناسبة لفصل الشتاء 

طل حركة اإلطارات الخاصة بفصل الصيف ال تصلح للقيادة في الشتاء وتؤدي إلى تع

.  السيارات

بشكل دامهاويتم استخ. في الصيفهناك أيضاً إطارات الثلج، لكن ال يمكنك القيادة بها •
. بكثافةتساقط الثلوج اثناءأساسي عند القيادة في الريف 
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دروسًورخصً
القيادة

ة قيادة دون رخصمن أي سيارة أو دراجة نارية قيادةوفقاً لقوانين المرور، ي منع •
.  سارية

ل من خالالقواعديمكن االطالع علىو. صدر مفوضو المنطقة رخص القيادةي  •
:  اإللكترونيالموقع

www.syslumenn.is/thjonusta/skirteini-vegabref-
vottord/okuskirteini

يجب عليك رخصة قيادة أجنبية،اعتماداً على رخصة قيادة أيسلنديةللحصول على•
ني تقديم رخصة قيادة سارية صادرة من بلدك األم وشهادة إقامة من السجل الوط

(www.skra.is. )آليسلندا

يمكنك بدء . عاماً في آيسلندا17السن المصرح به إلجراء اختبار القيادة هو •
ً 16دروس القيادة من عمر  تنقسم دروس القيادة إلى دروس عملية مع . عاما

س في مدرسة لتعليم القيادة ن استخدام مترجم يمك. مدرب لتعليم القيادة ونظرية ت درَّ
www.samgongustofa.is. النظريأثناء اختبار القيادة 
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اآليسلنديةدروسًاللغةً

.  سلنديةاآليتقدم مراكز التعلم المستمر ومدارس اللغات ومنظمات المعونة دورات في اللغة •

.  يمكنك االختيار بين الفصول الصباحية أو المسائية•

ً الدورات الدراسية في المدارس مجانال تقام • ى تعويض ، ولكن تستطيع الحصول غالباً علا

أو منحة من مديرية العمل أو الخدمات( وفقاً لقواعد كل نقابة)من النقابة التابع لها 

. االجتماعية في البلدية التي تتبع لها لمن يحق لهم الحصول عليها

كيافيك، في رياآليسلنديةفي اللغة مجانية دورات اآليسلنديةتقدم الكنيسة اللوثرية •

www.sik.is ً .  وغيرها من المنظمات الدينية ومؤسسات المعونة أيضا
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اآليسلنديةتعلمًاللغةً

:لكل فرد القيام بما يليأيضاً ويمكن ،اآليسلنديةم اللغة من المهم تعل  •

تدريبية، يمكن لمعظم األفراد الحصول على دورات. وممارستها بعدة طرق في مدة زمنية محددة مع فترات راحة بينهااآليسلنديةيمكنك تعلم اللغة •
:  ولكن بإمكانهم التعلم أيضاً من خالل

.استخدام المحتوى المجاني عبر اإلنترنت وتطبيقات اللغة على الهاتف•

.استخدام تطبيقات متاجر البقالة لالطالع على المنتجات واألسعار والعروض•

.استخدام المواد اإللكترونية لألطفال، وقراءة كتب األطفال، واالستماع إلى القصص، ومشاهدة برامج األطفال•

.اآليسلنديةاالستماع إلى الموسيقى باللغة •

.قراءة المواد البسيطة واالستماع إليها عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم اإلخبارية•

.النظر إلى اإلشارات والملصقات الموجودة في المتاجر وخارج المباني وعلى الالفتات•

.  اآليسلندية، ومشاهدة المحتوى باللغة اآليسلنديةمشاهدة المحتوى مع ترجمات باللغة •

.وبهذه الطريقة سترى الكلمات كل يوم،اآليسلنديةكتابة اسماء العناصر الموجودة في المنزل بأسمائها في اللغة •

ب على المشاهدة واالستماع والكتابة والقراءة والمراجعة، وتعلم شيئاً جديداً كل يوم• .تدر 

ال تتردد في طرح على سبيل المثال، في المتاجر، و،كلما سنحت لك الفرصة( حتى في حال إجادتك للغة اإلنجليزية)اآليسلنديةاستخدام اللغة •
.  األسئلة وطلب المساعدة

302023 www.landneminn.is



الثقةًبالنفسًوالنشاطًالوظيفي
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:اليةمن المهم بناء الثقة بالنفس، وأن يسمع المجتمع صوتك من خالل اتخاذ الخطوات الت•

حطة مجرد شراء فنجان من القهوة في م،على سبيل المثال)البدء في استخدام اللغة •
(.  وقود، أو اآليس كريم في محل لبيع اآليس كريم، وقول صباح الخير

.أخذ زمام المبادرة للتحدث مع األفراد والتعرف عليهم•

.اآليسلنديةمحاولة تكوين صداقة مع فرد يتحدث إليك باللغة •

.الذهاب إلى أماكن جديدة•

.تجربة أشياء جديدة•

:ال، على سبيل المثمن خالل اتخاذ بعض الخطواتيمكنك زيادة مشاركتك في المجتمع •

لرياضية المشاركة في أنشطة تقديم المساعدات أو األنشطة االجتماعية أو الترفيهية أو ا•
.أو أنشطة المجتمعات الدينية

.االستفادة من خدمات الصليب األحمر المقدمة للمهاجرين•

ى المشاركة في أنشطة اآلباء الخاصة بأطفالك في مجموعات اآلباء أو مجموعات أخر•
.مختلفة على وسائل التواصل االجتماعي

اء طرح األسئلة وطلب المساعدة، على سبيل المثال، من المعلمين أو الجيران أو آب•
.زمالء أطفالك في الصف



مؤسسات مهمة 
ومواقع إلكترونية متنوعة

Arion banki. www.arionbanki.is
Íslandsbanki. www.islandsbanki.is
Landsbankinn. www.landsbankinn.is
Bráðamóttakan. www.landspitali.is/sjuklingar-
adstandendur/deildir-og-thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi
Fjölmenningarsetur www.mcc.is
Fæðingarorlofssjóður 
www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
Heilsugæsla www.heilsuvera.is – sameiginleg síða fyrir 
heilsugæslur
Læknavaktin www.laeknavaktin.is
Rauði krossinn á Íslandi www.raudikrossinn.is
Ráðgjafarstofa innflytjenda www.newiniceland.is
Tryggingastofnun www.tr.is
Útlendingastofnun www.utl.is
Vinnumálastofnun www.vmst.is
Þjóðskrá Íslands www.skra.is
Félagsþjónusta sveitarfélaga (dæmi, www.reykjavik.is
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www.audkenni.is 
www.herinn.is
www.hjalparstarfkirkjunnar.is
www.knu.is
www.landneminn.is
www.rsk.is
www.ruv.is/krakkaruv
www.samgongustofa.is
www.samhjalp.is
www.sik.is
www.syslumenn.is
www.skilriki.is
www.rsk.is/media/baeklingar/rsk_0812_2020.en.pdf
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