
مهاجران جدید در ایسلند

Tungumál: Farsi/۱بخش–تعلیمات اجتمایع فاریس



به ایسلند خوش آمدید

•  است
ی

.مهاجرت به کشوری جدید قدم بزرگ

•  
ی

ایط جدید، پیدا کردن شعل جدید و فراهم کردن محیط زندگ عادت کردن به شر
.خانواده تان ممکن است خییل طول بکشدخوب برای خود و

• ، مانند شادی، خوش بینی و هیجان در این دوره حس هایتجربه کردن مختلفی
ی . طبییع است ، همچنی  احساساتی مانند غم، اضطراب، ناامیدی، پشیماتی

 و خشم
ی

.درماندگ

• ی وجود  های بسیاری نی  ی ها متفاوت، سخت و ناآشنا هستند، اما چی  ی خییل چی 
های جدید دیدی . هستنددارند که خوب و جذاب ی خوب است که نسبت به چی 

.مثبت و کنجکاوانه داشته باشید

• د و پس به خودتان وقت بدهی." اتفاقات خوب زمان یم برند"بعضی ها یم گویند 
.صبور باشید
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دوره ی آموزش 
اجتمایع

• ایسلند ه یاصیل جامعجنبه هایه یاهداف این دوره، آموزش، فهم و بحث دربار 
ی استفصل هاعنوان . است :چنی 

• مهاجران جدید در ایسلند

•  ه یشیو تاری    خ، جغرافیا و 
ی

زندگ

• خانواده هاکودکان و 

• سالمت

• مهارت هاتحصیالت و 

• استخدام۴.۳.۲

• دموکرایس و رفاه در جامعه

•  روی اسالیدهاتی به هفت زبان موجود هستند 
ایسلندی، انگلییس،)مطالب آموزیسر
، کردی،  و اسپانیاتی عرتی

دای و هم با صیم نویسند را هم اسالیدها (. فاریس، لهستاتی
.یم خوانندبلند 

• .استمدرس ها ه یبرعهددستورالعمل هادادن 

• وع یم شود  روزمره در ایسلند شر
ی

.هر فصل با یک ویدیو از زندگ

• مطالب در سایتهمچنی  ن www.landneminn.is س هستند .در دسیی
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• در اقیانوس اطلس و بخشی از اروپای شمالی جزیره ایایسلند 
.است

• هزار ۳۶۴هزار کیلومتر مربع است و حدود۱۰۳مساحت کشور
.(۲۰۲۰طبقنیکمنژانویه)نفر جمعیت دارد 

• ساکنان در طول خط ساحلی زندگی می کنند و کسی در مناطق 
.کوهستانی زندگی نمی کند

• .ریکیاویک بزرگ زندگی می کننده یاکثریت مردم در منطق

• .پایتخت ایسلند ریکیاویک است

• .دره و طبیعت دست نخورده زیاد دارد٫دشتنایسلند کوه، آبَدره، 

• .یخچال طبیعی و آبشار نیز دارد، اما مناطق جنگلی کمی دارد

• اما در -و هوا بسیار تاریک است می آیددر زمستان، معموأل برف 
.تابستان  هوا روشن است
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ایسلنده یاطالعات عمومی دربار



• . استبه جمهوری تبدیل شده۱۹۴۴ایسلند از سال

• دولت پس از . یم شودانتخابات پارلمان هر چهار سال یک بار برگزار 
دانتخابات شکل .یم گی 

• .است و ارتش میل نداردصلح طلبایسلند کشوری 

• م  .شده اندشمرهدر قانون، برابری جنسینی و حقوق بشر بسیار محیی

• ی رفاه عمویم را برعهده دارده یوظیفدر ایسلند، دولت  این این به. تأمی 
، اما یم پردازند زیادی از حقوقشان نسبتأ مردم مالیات معنی است که

.یم کننددرعوض، خدمات زیادی دریافت

• کت هاافراد و  دازنددر آمدشانبراساس موظف اند شر -.مالیات بیر
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• .مهم ایسلند هستندصنعت هایو گردشگریماهی گیری

• و می شودنیز در ایسلند انجامدام پروریکشاورزی و
.برای تولید برق وجود داردبرق بزرگینیروگاه هایهمچنین

• بسیاری از مردم نیز در بخش خدمات عمومی، نظام آموزشی و 
صنایع و تولید محصوالت غذایی نیز . می کنندنظام سالمت کار

.می دهدبخش بزرگی از بازار کار ایسلند را تشکیل
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ه اطالعات عمومی دربار
ادامه-ایسلند ی



 و اطالعات
ی

مرکز چندفرهنگ

• Árnagataمرکز چند فرهنگی و اطالعاتی در 2-4, 400 Ísafjörður .واقع شده است

• سایتوبمرکز چند فرهنگی و اطالعات دارای  www.mcc.is .است

• .مهاجرت و زندگی در ایسلند پیدا کنیده یمختلف دربارزبان هایاطالعات دقیق و مفیدی به می توانیددر این سایت، 

• یا ایمیل۴۵۰۳۰۹۰ه یبرای اطالعات بیشتر با شمار mcc@mcc.is .تماس بگیرید

• دادن به مؤسسات این مرکز مشاوره طرح هاییکی از . مرکز چند فرهنگی و اطالعاتی یک سازمان عمومی است

.پذیرش پناهندگان استه یدر زمینبخش داری هاو
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مهاجران جدید در 
ایسلند

• . شروع به کار کرد۲۰۲۱در سالدر ایسلندتازه واردهادفتر 
.می شوداجرا توسط وزارت رفاه اجتماعی

• قرار ۱۱۶،۱۰۱لوگاوگور، در خیابان ریکیاویکاین دفتر در 
.دارد

• سرویس گفتگوی مهاجران از طریق تلفن یا از طریق
ردآنالین www.newiniceland.is با یک مشاور می توانند

.کنندگفتگو

• ، ایسلندی: به هفت زبان در دسترس استآنالینگفتگوی
.یو عربلیتوانیاییپرتقالی، انگلیسی، لهستانی، اسپانیایی،

• نقش مرکز، ارائه مشاوره و اطالعات قابل دسترس برای 
.ستاحقوق و وظایف آنهامهاجران با توجه به خدمات،
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صلیب شخ ایسلند

• صلیب سرخ ایسلند خدمات و فعالیت های اجتماعی 
.برای مهاجران را ارائه می کند

• این کار شامل ایجاد ارتباطات اجتماعی، حمایت 
.جامعه می شودهای شناختاجتماعی و راه-روانی

• مانند پروژه دوستی مهاجر، هاییاینها شامل پروژه 
اتفاقات متنوع ، مشاوره وایسلندیتمرین صحبت 

.است

• عالوه بر این، برنامه های مختلف داوطلبانه جنبش 
.برای مهاجران باز است
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سازمان  های امدادی

• ، همچنین از منابع قابل استفاده دیگر(و مهاجران دیگر)پناهندگان 
مانند امداد کلیسا سازمان های امدادی

• (Hjálparstarf kirkjunnar ، ارتش (
)نجات www.herinn.is و( Samhjálp .می کننداستفاده 

• امداد کلیسا پروژه های مرتبط با حمایت روانی و اجتماعی و 
برای زنانی که درخواست حمایت بین منابع عملکردی مخصوصا

می را ارائهانددادهاند و یا آن را دریافت کردهالمللی
.کند www.hjalparstarfkirkjunnar.is

• Samhjálp برای مثال مکان قهوه ،Samhjálp )Kaffistofa
Samhjálpar( رریکاویکد Borgartún 1a در .را اداره یم کند

ایط وعده های غذاتی رایگانآن ها آنجا،  برای مردیم که تحت شر
 
ی

داغ، در هر و نهاراسنک، صبحانه، د یم کننسخت اجتمایع زندگ
ی تعطیالت عمویم عرضه هفته ها روز سال، آخر  و همچنی 

)یم کنند www.samhjalp.is .)
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ثبت ایسلند
• ت گذرنامه ها، دفیی ثب.دفیی ثبت میل ایسلند به عنوان دفیی ثبت امالک و دفیی ثبت میل به قوت خود باقی است

.گواهینامه های متعدد را صادر یم کندکارت هویت شخض و

•  یم کردند دارد
ی

 یم کنند و یا زندگ
ی

دیم که داخل مر . دفیی ثبت میل ایسلند گزارش همه کساتی را که در ایسلند زندگ

.باید ظرف هفت روز، نقل مکان را گزارش کنندکشور نقل مکان یم کنند

• ات نام ث. دفیی ثبت میل شماره های شناساتی را صادر یم کند ی مکاتی است که نام فرزندان یا تغیی  بت همچنی 

.یم شود

• ی  آن مهم است که اسایم و تاری    خ تولد از ابتدا به درسنی در دفیی ثبت میل ثبت شوند، ممکن است بعدا تغی

.سخت باشد

• ند و اطالعات وضیت تاهل را بهدست بی .اورندکساتی که قصد ازدواج دارند باید با دفیی ثبت میل تماس بگی 

• Borgartúnدفیی ثبت میل ایسلند در 21, 105 Reykjavík, Hafnarstræti 107, 600 Akureyri واقع

.شده است

• دفیی ثبت میل به آدرس وبسایتدر آنالینبسیاری از کارها یم تواند www.skra.is .انجام شود
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مجوز اقامت

• بسیاری از خارجی هایی که در ایسلند زندگی میکنند به مجوز اقامت نیاز 
.دارند

• )اجازه اقامت توسط اداره مهاجرت صادر می شود  www.utl.is.)

• :محل اداره مهاجرت Dalvegur 18, 201 Kópavogur

• .انواع مختلف مجوز اقامت بر اساس هدف اقامت وجود دارد

• شرایط اساسی که ( ۱.می شودشرایط برای مجوز اقامت به دو دسته تقسیم 
شرایط دیگری که برای ( ۲ومی شودبه کار برده برای همه مجوزهای اقامت
. .هر نوع بهکار برده می شود

• )که از کشورهای خارج از منطقه اقتصادی اروپا هاییخارجی  EEA یا ( 
EFTAکشورهای عضو  دارند بیشتر از سه ماه در ایسلند اقامت داشته قصد

شخصی است که این وظیفه هر. باشند باید برایشان مجوز اقامت صادر شود
.مطمئن شود که مجوز اقامت معتبر در ایسلند دارند
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-مجوز اقامت 
ادامه

• اطمینان از داشتن اجازه اقامت معتبر در ایسلند به عهده هر فرد 
.است

• همه خارجی های ساکن ایسلند موظفند در صورت لزوم خودشان 
تمدید درخواست مجوز اقامت بدهند و در صورت نیاز مجوز را

(.با حداقل اخطار یک ماهه قبل از انقضای مجوز)کنند 

• اداره مهاجرت می تواند کسانی را که مجوز اقامت معتبر ندارند 
.اخراج کند

• میز خدمات اداره مهاجرت اطالعاتی در مورد اینکه چه مدارکی 
این باید همراه درخواست ها ضمیمه شود را فراهم می کند و

در سایت می تواناطالعات را  www.utl.is .نیز یافت

• اداره مهاجرت درخواست ها و مدارک ضمیمه شده را دریافت 
ها اثرانگشتمی کند، برای مجوز اقامت عکس می گیرد، 

.بررسی می کند و در صورت نیاز مصاحبه می کندرا
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مجوز اقامت دائم
شهروندی

• ی مربوط به حق مجوز اقامت دائم و شهروندی ایسلند به راحنی در  قوانی 
www.utl.isسایت .قابل دستیاتی است

• ایط بسیاری باید برآورده شوند و مدارک ضمیمه زیادی  برای این درخواست ها شر
.نیاز استمورد

• یا از آن می افتداعطای اجازه اقامت دائم یا تابعیت ایسلند به تأخیرامکان
:شود، در صورتی که متقاضیمیجلوگیری

• کمک مالی از شهردار یا دولت دریافت کرده باشد،

• به جرمی برای مثال تخلفات رانندگی محکوم شده باشد،

• موضوع حل نشده ای با پلیس یا دادگاه داشته باشد،

• .موضوع حل نشده ای با دولت داشته باشد که می تواند منجر به اخراج او شود
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ی  الملیلحمایت بی 

• کسانی که در کشور خودشان تحت تعقیب یا در خطر مجازات اعدام، شکنجه یا 
مجازات غیر انسانی هستند می توانند و حق دارند برای حمایت بین رفتار و

.بدهنددر ایسلند درخواستالمللی

• .همچنین ممکن است بر پایه دالیل بشردوستانه انجام شودالمللیحمایت بین 

• در قانون برای خارجی ها لحاظ شده هاییاقدامات مربوط به چنین درخواست 
.است

• .اداره مهاجرت فرایند درخواست ها را مدیریت می کند

• تصمیمات اداره مهاجرت می تواند به هیئت تجدید نظر در امور مهاجرت و 
Kærunefndپناهندگی útlendingamála به نشانی www.knu.is .ارائه شود
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حمایت 
ی  -الملیلبی 

ادامه

• اه اقامتگدرخواستشانهنگام بررسی المللیمتقاضیان حمایت بین 
.می کنندو کمک هزینه دریافت

• اغلب فرصت شرکت در دوره ها را المللیمتقاضیان حمایت بین 
ای که مورد فرد سسهؤدوره ها به قوانین متعداد و نوع. دارند

.مربوطه را مدیریت می کند بستگی دارد

• ان صلیب سرخ ایسلند حمایت و پشتیبانی اجتماعی برای متقاضی
.می کندفراهم  www.raudikrossinn.is
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پناهندگانپذیرش هماهنگ 

• ، چه به طورانددر ایسلند دریافت کردهالمللیپناهندگانی که حمایت بین
چه با دستور دولت، خدمات هماهنگ شده باشندکشورمستقل وارد

.دریافت می کنند

• ، عالوه بر پشتیبانی برای ایسلندیاین خدمات شامل آموزش اجتماعی و
سایر فعالیت ها مانند تحصیالت، استخدام حمایت شده و جستجوی کار و

.آموزش حرفه ای می باشد

• خدمات اجتماعی شهرداری مربوطه، اداره کار و صلیب سرخ ایسلند از 
.هستند که خدمات پناهندگان را مدیریت می کنندهاییجمله گروه
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پذیرش 
هماهنگ 
–پناهندگان 
ادامه

• فراهم می کند و در هاییپناهندگان آپارتمان یصلیب سرخ برا
در خرید اندپناهندگانی که به طور مستقل آمده صورت لزوم به

.وسایل خانه کمک می کند

• صلیب سرخ همچنین برای پناهندگان مشاوره، آموزش و 
فراهم می کند و آنها را به منابع در دستورالعمل های عمومی را

.کنددسترس هدایت می

• www.raudikrossinn.is
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حق خدمات 
ترجمه

• .مهاجران اغلب باید از مترجم ها استفاده کنند

• آنها برای مراقبت بهداشتی، هنگام برخورد با پلیس و در دادگاه 
.مترجم دارندحق استفاده از

• .موردنظر هزینه مترجم را پرداخت می کندمَوسسه

• از گفتن . درخواست بدهیدبه مترجمما شما خودتان باید با دقتا
.این حق شماست. احتیاج دارید نترسیداینکه به مترجم

• دیگر هم اغلب از مترجم استفاده می کنند، برای مثال موسسات
.کمیسر مناطق و مراکز خدماتیمدارس، دفتر
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بانک ها

• .داردوکارسر سودهادر اصل با پرداخت ها، وام ها و کهبانک شرکتی است

• بانکی داشته باشند و پول حساب( با اجازه ولی)توانند وام بانکی بگیرند اما می توانند نمیسال ۱۸افراد کمتر از
(.برداشت)و پول انتقال دهند ( پس انداز)به حساب بریزند 

• .والدین کودک هستندولی معموالا 

• :بانک خدمات گوناگونی ارائه می کند

• حساب های بانکی

• .بدهی و کارت های اعتباری

• .خدمات بانکی آنالین یا تلفنی
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بانگحساب های 
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امور هر کسی باید یک حساب بانکی داشته باشد تا به•
. مالی شخصی خود رسیدگی کند

وانید بهتر است که یک حساب باز داشته باشید که بت•
.  هنگام نیاز از آن برداشت کنید

بسیاری از مردم همچنین حساب های پس انداز خاص •
. باز می کنند

:انیدمورد نیاز است برای اینکه بتویک حساب بانکی •
.را دریافت کنیددستمزد یا سود•

.  یددریافت کننقل و انتقال از افراد داخل یا خارج از کشور •

ه پول برداشت کنید، صورتحساب ها را پرداخت کنید یا ب•
.صورت الکترونیکی به حساب های دیگر منتقل کنید



ادامه-حساب های بانگ 
• وقنی که به فردی اجازه اقامت داده شده، در اداره ثبت میل تأیید شده است 

(www.skra.is یم تواند برای او صادر شده، ( کنیتاال)ایسلندیشماره شناساتی و( 
.کنددرخواست افتتاح حساب بانگ

• ، شماره تلفن، آدرس ایمیل)بانک، اطالعات شخض تمام ( مثل نام، شماره شناساتی
یانش .برریس خواهد کردرامشیی

• ده گذاریجاتی را که پول بانک ها  از آن پول این کهافراد از آن  جا آمده و ،شدهسیر
.یم کننداستفاده خواهد شد را برریس چگونه

• یک یم خواهند این برریس در قالب یک فرم پرسشنامه است که همه افراد زماتی که 
.هستند( پاسخ هابرریس صحت )بانگ باز کنند، مجبور به تکمیل آنحساب

• ونیک ا یتلفن همراهمثل پرداخت با )در ایسلند بیشیی افراد از روش های پرداخت الکیی
.یم کننداستفاده (کارت
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ایسلند 
ونیک الکیی

• ونیگ و  ونیگراه هایدر ایسلند، خدمات الکیی  رایج ارتبایط الکیی
.است www.skilriki.is

• کت هاو بنگاه ها تمایم  .د حاوی اطالعات کلیدی دارنوبساینی شر

• به آن ها ایمیل بفرستید و یا از طریق یک یم توانید شما 
سیدسؤاالتتانآنالینمکالمه .را بیر

• ده اسکن شبه صورتو ارسال اسناد آنالینبه صورتفرم هاتکمیل 
ی رواجبه ونیگامضاهای. "دارد وسیله ایمیل نی  هم استفاده " الکیی

.یم شوند

• ی  اطالعات شخض و پاسخ افراد را در بنگا ه ها همچنی 
ی صفحات این صفحات . یم دهندقراروبسایتشانرویمطمی 
.هستند" منصفحات"عنوانتحت 

• ی سخنی برای هر دو بخش بنگاه های عمویم و  ایسلند قوانی 
کت های شخض کهداده هایحفاظت و انتقال خصویص، برایشر

.موافقت نماید، داردآن ها هر فرد باید با 
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ونی ک ایسلند الکیی
ادامه-

• در ایسلند، خدمات بانکی تا حد باالیی الکترونیکی هستند

• دارند و می توانند همه آنالینبانکداریبانکشانهمه افراد در 
کنند، پول انتقال دهند، تراکنش های حسابشان را مشاهده

صورت حساب ها را بپردازند و فیش های حقوقی خود را مالحظه 
.نمایند

• و اعتباری خود با یک نقدیکارت هایاز طریق می توانیدشما 
خود را انجام دهیدپرداخت هایهوشمند، تلفن همراه

• از سیستم بانکداری الکترونیکی از می توانیدشما 
.استفاده کنیدبانکداری،برنامه هایبانک یا وبسایتطریق

• در کنار خدمات )خدمات مراقبت بهداشتی نیز الکترونیکی هستند
(سنتی

• www.heilsuvera.isدر سایت درخواستی برای می توانیدشما ،
تجدید نسخه، گرفتن وقت مالقات بهداشتی جهتمراقبت هایمرکز 

یا صحبت تلفنی با یک پزشک، تقاضای آزمایش خون یا 
گواهی پزشکی، ارسال نماییدیک

• یک وقت مالقات در مرکز سالمت برای می توانیدشما همیشه 
نگاه کنید به )ثبت نماییدمالقات با یک پزشک یا پرستار،

(.در خصوص سالمت۴بخش

242021 www.landneminn.is

ungirfrumkvodlar.is

http://www.heilsuvera.is/


الکگوایه های
ترونیگ

• هوشمند، استفاده تلفن همراهالکترونیکی از طریق یک گواهی های
.می شوند

• وبسایتالکترونیکی را در بانک یا درگواهی هایمی توانیدشما 
Auðkenniهای (Holtagarðar, 2.hæð, 104 

Reykjavík) www.audkenni.is ;www.skilriki.is اعمال
نیاز به رفتن به بانک یا پس از آن شمانمایید Auðkenni

.دارید

• شما نیاز به آوردن یک گذرنامه معتبر، داشتن یک شماره تلفن 
.خواهید داشت( کنیتاال)ایسلندیشناسایی و یک شمارهایسلندی

• هوشمند تلفن همراهدر ایسلند، جهت استفاده از اینترنت روی یک 
برای فرد مهم رایانه ایممکن، داشتن سواد زمانسریع تریندر 

.می کندآساناینترنت زندگی شما را ساده و. است

• شما آدرس ایمیل شخصی خودتان را داشته باشید نیز دارای این که
.می باشداهمیت 
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اتوبوس-حمل ونقل

• .ایسلند سیستم قطار یا مترو ندارد

• پیاده، سفر به صورتافراد با خودرو، اتوبوس، دوچرخه یا 
.می کنند

• داخلی نیز فراهم مکان هایامکان پرواز با هواپیما بین برخی 
.است

• در سایتاتوبوس رانیسیستم  www.bus.is در دسترس است

• شبکه مسیرها را مشاهده کنید، می توانیددر این سایت شما 
چندیامسیرهتک پیدا کنید و سفرسوارشدناتوبوسی را برای 

.را خریداری نماییدمسیده

• نخواهد معاوضهاست اما راننده پولی امکان پذیرپرداخت پول نیز 
.کرد
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خودرو-حمل ونقل

• در می توانندخودروها . در ایسلند، مالکیت خودرو میان عموم مردم رواج دارد
مختلف، آنالینرسانه هایدالالن خودرو و یا از طریق خودرو، ازنمایندگی های

.خریداری شوند

• .تمام خودروهای در حال استفاده باید از طریق یک شرکت بیمه، بیمه شوند

• .طبق قانون کشور ایسلند، کمربند ایمنی باید استفاده شود

• مناسب وزن و سن خود در خودرو استفاده صندلی هایباید از بچه هاطبق قانون، 
.نمایند

• خودروها . یخ زده هستندخیابان هادر زمستان که اغلب اوضاع جاده بد است و 
یالستیک هابا . داشته باشند( چهارفصلالستیک هاییا )زمستانیالستیک هایباید 

.به حرکت به  جلو نخواهند بودو قادرمتوقف می شوندآن هاتابستانی 

• نیز وجود دارند که تنها مناسب زمستان هستند و شما میخ دارالستیک های
ا آن ها. رانندگی کنیدآن هادر تابستان با نمی توانید در ییالقاتدر زمانی کهاساسا

.می شوندبرف سنگین در حال رانندگی هستید، استفاده

2021 www.landneminn.is 27

Mynd: https://reykjavik.is/frettir/gridarmikill-snjor-i-reykjavik



 و 
ی

دروس رانندگ
گواهینامه 
 
ی
رانندگ

• بر اساس قوانین ترافیکی، کار با خودرو یا موتورسیکلت بدون
.گواهینامه رانندگی معتبر، ممنوع است

• . می کنندرانندگی را صادر گواهینامه هایمناطق، فرمانداران
.ببینیدوبسایتدر قوانین را

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

• که مبتنی بر ایسلندیبرای دریافت یک گواهینامه رانندگی 
باید گواهینامه رانندگی رانندگی خارجی است، شماگواهینامه های

معتبر در کشور مادری خودتان را نشان داده و گواهی اقامت از 
.ایسلند را ارائه دهید اداره ثبت ملی www.skra.is

• سال است شما ۱۷در ایسلند، سن شرکت در آزمون رانندگی
دروس . دروس رانندگی را آغاز کنیدسالگی۱۶ازمی توانید

رانندگی و بخش رانندگی شامل بخش عملی توسط یک مربی
ممکن است در طول . نظری در یک آموزشگاه رانندگی هستند

کتبی رانندگی از یک مترجم استفاده شود آزمون
.www.samgongustofa.is
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ایسلندیتدریس

• یه، مادام العمر مراکز آموزیسر  دوره های، مدارس زبان و سازمان های خی 
.یم دهندرا ارائه ایسلندیزبان 

• ی کالس های نوبت صبح و عرص را دارید .شما حق انتخاب بی 

• این مدارس، رایگان نیستند اما امکان انجام پرداخت  از سوی دوره های
ی شما . وجود دارد( مطابق قواعد هر اتحادیه)شمااتحادیه همچنی 
اداره  کار یا خدمات اجتمایع شهرداری از سویهزینه ایکمک یم توانید 

.دریافت کنیدمستحق هستند،کساتی کهمنطقه خودتان، برای  

• رایگان را در ایسلندیزبان  دوره هایایسلند ، لوترانهیأت 
www.sik.is یه، ارائه سازمان هایو سایر مذهنی و نهادهای خی 

.یم دهد
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ی زبان ایسلندییادگی 

• .در حد توانایی هر فرد، مهم استایسلندییادگیری زبان 

• بیشتر افراد مجبور. ، تمرین کنیدآن هاکوتاه بینوقفه هایبا دوره هاییزیادی یاد بگیرید و آن را در قالب راه هایرا از ایسلندیزبان می توانیدشما 
:هستندکمک کنندههستند اما موارد زیر دوره هاییبه شرکت در چنین 

• .تلفن هایشانزبان در برنامه هایو آنالینبه صورتاستفاده از مطالب رایگان 

• .و پیشنهاداتقیمت هابرای مشاهده محصوالت، مواد غذاییاستفاده از برنامه  فروشگاه

• بچه هابرنامه هایو تماشا داستان هابه گوش دادنو بچه هامناسب کتاب هایجهت خواندن بچه هااستفاده از ابزار الکترونیکی برای 

• .موسیقی گوش دهیدایسلندیبه 

• مطالب سبک در رسانه اجتماعی و خبریگوش دادنخواندن و 

• و روی تابلوهاساختمان ها، خارج از مغازه هادر برچسب هاو نشانه هابه نگاه کردن

• ایسلندییا به زبان ایسلندیبا عناوین محتواهاییتماشای 

• .که شما هر روز آن کلمات را خواهید دیدهمان طوری-آن هاایسلندیدر خانه با نام بخش هایینامگذاری 

• .روزانهبه طورقبلی دانسته هایافزودن چیز کمی به یاحتی، نوشتن، خواندن و بازبینی و گوش دادنتماشا، 

• کمک استفاده کنید و از سؤال پرسیدن و درخواستایسلندیکه فرصت دارید از زبان هرجا، می دانیدحتی اگر زبان انگلیسی را 
(.فروشگاه هامثالا در )نهراسید
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اعتماد به نفس و فعالیت عملکردی

اولین گام، اعتماد به نفس و اجازه 
واستدر جامعهصدایتانشنیده شدن 

• شروع به استفاده از زبان، حائز 
برای مثال هنگام خرید )اهمیت است

یک فنجان قهوه در پمپ بنزین یا 
یا گفتن بستنی فروشیخرید بستنی در

(.صبح بخیر

• گفتگو با افراد را، شما آغاز کنید و 
ردن پیداکبه دنبالکه افرادی را بیابید

زبان با شما به  ودوست هستند
و شما را به می کنندصحبت ایسلندی

چیزهای و دنجدید می برموقعیت های
.دنجدید را امتحان می کن

مشارکت خود در جامعه می توانیدشما 
:زیر افزایش دهیدمواردیقطررا از 

• خیریه، فعالیت هایشرکت در 
اجتماعی، اوقات فراغت و ورزش یا 

اجتماعات مذهبی

• از خدمات مهاجران صلیب بهره بردن
سرخ

• مربوط به فعالیت هایشرکت در 
والدین و بحث در گروه های والدین یا 
سایر گروه های مختلف در رسانه های 

اجتماعی

• سؤال پرسیدن و کمک گرفتن از 
یا والدین همسایه هامعلمان، 

فرزندانتانهمکالسی های
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مؤسسات مهم 
و سایت های وب مختلف

www.arionbanki.is Arion Bank
www.islandsbanki.is Íslandsbanki  .

www.landsbankinn.is Landsbankinn
-www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir. مراقبت حیاتی

og-thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi
www.mcc.isمرکز چندفرهنگی و اطالعات 

پدری /صندوق مرخصی مادری

www.vinnumalastofnun.is/faedingarorlofssjodur
وب سایت مشترک برای کلینیک های -www.heilsuvera.isمراقبت بهداشتی 

.مراقبت های بهداشتی

www.laeknavaktin.is Læknavaktin
صلیب سرخ ایسلند 

www.newiniceland.isآیسلندبهنورودانتازهنبراین
www.tr.isمؤسسه امنیت اجتماعی ایالتی 

www.utl.isاداره مهاجرت 
www.vmst.isمدیریت منابع انسانی 

www.skra.isثبت ایسلند 
www.reykjavik., به عنوان مثال)خدمات اجتماعی شهری 
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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_2020dp.ne.
f

www.government.is/library/04-
ngieroF/noitalsigeL%20Nationals%20Act.pdf- در مورد

خارجی ها به زبان انگلیسی اقدام نمایید
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