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هل ترغب يف أن تصبح واحداً منا؟
أكرث من 300 مهنة وظيفية. هذا هو عدد 

الوظائف واإلختصاصات املختلفة يف بلدية 

سوِدرتالِيه. وأنت تعرف حتامً أن البلدية توظف 

معلمني وممرضات وسكرتريات شؤون اجتامعية. 

ولكن هل تعلم أننا نوظف أيضاً أخصائيني يف 

االقتصاد ومفتشني للبيئة وتقنيي مسارح؟ واآلن 

تحديداً نحتاج إىل توظيف سكرتريات شؤون 

اجتامعية ومعلمني ومهندسني يف مجال البناء.

هل ترغب يف أن تصبح واحداً منا؟ ادخل 

 www.sodertalje.se/ledigajobb :إىل املوقع

وستجد كافة الوظائف الشاغرة لدينا.

آخر املستجدات عن الوظائف 
وغري ذلك يف الوسائط 

االجتامعية!
نضع يف الوسائط االجتامعية تحديثات مثرية ملا 

سيجري من أحداث، وكذلك الوظائف الشاغرة. 

تابعنا عىل الفيسبوك ولينكدين!

 	facebook.com/jobbaisodertalje

 	linkedin.com/company/sodertalje-kommun
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 )Acturum Biovation( إن رشكة أكتوروم بيوفيِشن

 Forskningsinstitutet( إىل جانب معهد األبحاث 

  )Scania IT( و )SP Process Development

 ،)Swetox( واملركز السويدي لعلوم السموم سويتوكس

ومشاركة حوايل 40 رشكة بحثية مبا فيها باحثون لدى 

 مستشفى سوِدرتاليه ضمن علوم الحياة 

)Life Science(. يتمركز هذا املنشأ يف شامل وسط 

املدينة، ويعد من أهم املراكز الفريد من نوعه لألبحاث 

والتعليم يف شؤون املواد الكيميائية والصحة والبيئة، 

ويقع مقرّه يف يارتونا )Gärtuna(. بدعم 11 جامعة 

سويدية يقفون خلف هذا العمل.

يقدم كامبوس تِـلجه )Campus Telge( دراسات 

أكادميية عليا عن بُعد بالتعاون مع املعاهد العليا يف 

 )SFA Medicin( السويد، وهو يوجد هنا سوية مع

والتعليم الذي تقدمه الجامعة الشعبية واملعهد املهني 

العايل. كام توجد هنا أيضاً منظامت املتعهدين مثل 

 )Nyföretagarcentrum( مركز الرشكات الجديدة

.)Connect( وكونِّكت )Drivhuset( ودريفهوِست

إن السعي وراء الحد من التأثري عىل البيئة واملناخ 

سوية مع النواحي الصحية يزيد من الطلب عىل 

اإلستمرار يف تطبيق خطة الطعام املستدام، وباألخص 

يف إقليم استوكهومل املكتظ بالسكان. ضمن مجال 

املواد الغذائية املستدامة يوجد مرشوع ماتلوست 

)MatLust(، وهو مرشوع ضمن االتحاد األورويب 

ويستمر ملدة 5 سنوات، يهدف إىل تعزيز النمو 

واالستدامة ضمن مجال املواد الغذائية يف إقليم 

استوكهومل، حيث يقدم مرشوع ماتلوست برامج 

تطويرية مجانية وأنشطة وشبكات تواصل وأشكاالً 

أخرى من الدعم للرشكات الصغرية واملتوسطة. ومن 

خالل الرتكيز عىل الفناء العلمي يف سوِدرتالِيه، حيث 

يعترب مرشوع ماتلوست جزءاً منه، تصبح سوِدرتالِيه 

مركزاً للعلم وملتقاً خالقاً يف مجال الطعام واالستدامة.

يعني الفناء العلمي يف سوِدرتالِيه املستقبل والتطور 

لسوِدرتالِيه. وهو مهم بالنسبة للقطاع التجاري 

والصناعي وللبلدية وللسويد بوصفها أمة صناعية.
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خدمة البلدية

األطفال والتعليم 
هل تحتاج إىل مساعدة يف اختيار دار الحضانة أو 

املدرسة األساسية أو املدرسة الثانوية؟ أم هل لديك 

اهتامم يف دراسات الكبار أو املعهد املهني العايل أو 

 املعاهد العليا والجامعات؟ تجد تحت عنوان 

 sodertalje.se :يف املوقع )Barn och utbildning(

أغلب ما تريد معرفته.

الرعاية والدعم االجتامعي 
تساعد بلدية سوِدرتاليه الناس الذين ليسوا عىل ما 

يرام والذين تعرّضوا للعنف أو التهديد أو اإلدمان. وإن 

كنت أنت أو أحد أقربائك بحاجة إىل مساعدة، فيمكنك 

االتصال بالبلدية التي تقدم الدعم واالستشارات إىل 

األطفال والشباب والنساء والرجال والعائالت. وكذلك 

الذين يؤذون أنفسهم أو يؤذون اآلخرين ميكنهم أن 

يحصلوا عىل مساعدة. اقرأ املزيد عن الرعاية والدعم يف 

.sodertalje.se/omsorg :املوقع

شاِهْد وشارِْك 
هناك الكثري مام ميكن أن تقدمه سوِدرتاليه. يوجد 

هنا فائض من األنشطة والفعاليات للجميع. ويرحب 

مكتب سوِدرتالِيه )معلومات سياحية وُملتقى ومركز 

خدمات( بتقديم املساعدة إليك من خالل النصائح 

واألفكار. كام ميكنك أن تجد مفكرة الفعاليات يف املوقع: 

.destinationsodertalje.se

الثقافة وأوقات الفراغ 
نحن سكان بلدية سودرتالية، نخلق حياتنا الثقافية 

وأنشطة أوقات الفراغ، وإحدى مهامت البلدية هي 

توفري أكرب قدر ممكن من الفعاليات الثقافية والرياضية 

وفعاليات أوقات الفراغ. حيث تندمج الثقافة املحلية 

مع ثقافات العامل، وتُعترب هذه البلدية بوتقٍة تنصهر 

فيها الثقافات والعادات والتقاليد التي هي أساس 

التنوع الواسع يف ثقافتنا.  اقرأ املزيد يف املوقع: 

sodertalje.se/kulturfritid

املدينة والبيئة والسكن 
يجب أن ينعم سكان سوِدرتاليه باألمن والسعادة. 

تتحّمل البلدية مسؤولية أن تبقى الشوارع وأماكن 

اللعب والحدائق وغريها من املساحات املشرتكة نظيفة 

وآمنة وُمتاحة، كام تقع عىل عاتق البلدية مسؤولية 

حسن سري حركة املرور ومواقف السيارات معاً، وحسن 

التخطيط يف البلدية يجعلنا نتعامل مع الحوادث 

واألزمات عند وقوعها، ولكن الهدف هو أن نعمل دامئاً 

 عىل نحو وقايئ. اقرأ املزيد يف املوقع: 

sodertalje.se/stad_miljo_boende



       26       سوِدرتالِيه مدينتنـا       

© Pontus Orre

© Pontus Orre

© Sam Murad

© Rebecka Rynefelt/Scandinav



سوِدرتالِيه مدينتنـا       27

© Pontus Orre

© Sam Murad

© Sam Murad© Sam Murad



توصف سوِدرتاليه بأنها مكان والدة األفكار وملتقى الناس 

والتبادالت التجارية عىل مدى أكرث من ألف عام. وال تزال 

سوِدرتاليه بوتقًة تنصهر فيها الثقافات والعادات والتقاليد. ويف 

هذه املدينة توجد شوارع للمشاة وقناة مائية ومركز تسّوق 

 ينبض بالحياة، كام يوجد هنا معرض تجارب توم تيت 

)Tom Tits Experiment(، والرياضة عىل مستوى عاملي، 

وميناء للضيوف يف مركز املدينة، وتنّوع ثقايف واسع.  ويف ركنها 

تنفتح الطبيعة السورمالندية الخالبة.

فورت سوِدرتالِيه )Vårt Södertälje( هو اسم الكتيّب الذي 

يقدم املزيد ملن يريد أن يعرف أكرث عن سوِدرتالِيه. وبغض 

النظر عاّم إذا كنت قد عشت هنا طيلة حياتك أو انتقلت لتّوك 

إىل هنا من مدينة أخرى أو من بلد آخر، فأمامك الكثري ماّم 

 "Vårt Södertälje" ميكنك أن تستكشفه. ميكنك أن تقرأ يف

عاّم ميكن أن تقدمه بلدية سوِدرتاليه وكيف ميكنك أن تؤثر 

فيها وتجعل صوتك مسموعاً.

نرحب بك أشّد الرتحيب يف سوِدرتاليه!


