
Vill du förstå hur det 
fungerar i Sverige? 

Vad gör jag om jag eller
någon i familjen blir sjuk?

Hur fungerar skolan?

Hur får jag ett arbete?

Är det sant att socialtjänsten 
kan ta mina barn?

Varför är det viktigt att 
passa tider?

Länsstyrelsen i samverkan med VÄV Kronoberg tIllsammans

Fråga efter kurs i samhällsinformation där du är!
 Du kan också mejla kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se
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Tigrinja

Do you want to understand how it works in Sweden?
Ask for a course in community information where you are!
You can also send a mail to kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Спросите курс в информации сообщества, где вы находитесь!
Или отправьте письмо на kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Ma rabtaa inaad fahanto sida ay uga shaqeyso Iswiidhan?

 آیا می خواهید بدانید که چگونه در سوئد کار
!در جایی که هستید، یک دوره آموزشی در مورد اطالعات جامعه بخواهید
ارسال کنید kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se یا یک ایمیل به

Weydiiso koorsada macluumaadka bulshada halka aad joogto!
Ama u soo dir boostada kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Хотите понять, как это работает в Швеции?
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