هر چیز نزدیک در )MALÅمالو(:
یک اجتماع ی ی پذیرا و مصون ،جاییکه پیشرفت ها شکل میگیرند!
برای بود و باش ،زنده گی و کار در ( MALÅمالو) خوش امدید!
اگر شما ( MALÅمالو) را انتخاب کنید ،فواید ان برای شما و فامیل تان چه است؟

زندگی کردن در ( MALÅمالو) اسان است .در بین مردم نزدیکی وجود دارد و این مکان به همه چیز ها نزدیک است،
مانند :دوکان ها ،مرکز صحی ،داک تران دندان ،مک تب ،دامنه های ی اسکی ،موتر های ی برفی ،مسیر های ی اسکی و عمدتا
وظایف .زندگی در ( MALÅمالو) ساده بوده و شما از فشار های ی روحی بدور مانده و وقت را برای خانواده ،دوستان و
اشیای ی مورد پسند تان ،حفظ مینمایید.
برای شما از سوی شهرداری ،جامعه مدنی ،شرکت ها و سازمان ها ،خدمات و امنیت خوب فراهم گردیده و وقت مالقات
های ی شخصی داده میشود.
ایا شما از ازدحام های ی ترافیکی ،کرایه ی ی پارکینگ ها یا توقفگاها و مصارف منازل خسته شده اید؟ ( MALÅمالو) گزینه
حومه
های ی مختلف اقامتی و زندگی با شکوه را در مکان های ی زیبا و طبیعی و محیط تفریحی با جنگل ها ،جهیل ها و یک ِ
فاصله چند ساعت از ( MALÅمالو) موقعیت دارند ،و فاصله
شهری قابل زیست ،بشما فراهم میسازد .کوه و بحر فقط در ِ
با شهر ها و پوهنتون های ی بزرگ نیز همینگونه است .سطح مکالمات نیز در (مالو) خوب میباشد.
مالو یک جامعه صلح امیز و مصو ن برای تکامل شما میباشد .در اینجا شما میتوانید در یک اقتصاد متنوع که از تشبث
خوب ،رشد و انکشاف شکل گرفته ،کار کنید .نقش سک تور خصوصی در اقتصاد مالو مهم و ارزنده است .
مالو دارای وظایف دلپذیر و چالش برانگیز برای هردو ،یعنی فارغ التحصالن دانشگاها و اشخاصیکه مسلک های ی عملی را
انتخاب نموده اند ،میباشد .فرصت های ی وظایف تابستانی ،کار اموزی و قضایع عملی ،خوب بوده و مشابه به فرصتها برای
افرادی است که تازه به مارکیت نیروی کاری داخل میشوند.
( MALÅمالو) یک راهکرد باز ،جوابده و خاص است( MALÅ .مالو) بر روی همگان باز بوده و تمامی اشخاص :دختران و
پسران ،زنان و مردان ،پیر و جوان ،اطباع سویدن و متولدین خارجی ،همه در اینجا مهم پنداشته میشوند .ما میخواهیم تا
سرمایه گذاری خود باور داشته باشید.
شما باالی اینده و
ِ
در حال حاضر ما باالی تولید اپارتمان های ی کرای ی در ( MALÅمالو) سرمایه گذاری مینماییم ،اما اگر شما خواستار حویلی
شخصی هستید ،خانه ها با قیمت مناست برای خرید در ( MALÅمالو) و قریه های ی همجوار ان موجود میباشد .و مخروبه
نیز موجود میباشد ،در صورتیکه شما بخواهید انرا دوباره تعمیر نمایید.
با خدمات (کوچکشی و همبسته سازی) یا تبدیلی و اتحاد ،ما شما را کمک مینماییم تا بدانید که ساکنین جدید اجتماع ما و
اعضای خانواده ایشان کی ها هستند  .ما شما را بداخل شدن در اجتماع محلی هدایت مینماییم ،ارتباط شما را با اعضای
مختلف این اجتماع سهل میسازیم ،در مورد خدمات و حدود موجوده برای شما معلومات فراهم میسازیم و شما را در

شناسای ی اجتماع ُ
عمال کمک مینماییم .ما با دفاتر خدمات کاریابی که دفتر ایشان در تعمیر شهرداری وجود دارد مالکین کار
همکاری نزدیک داریم.
به ( MALÅمالو) خوش امدید!
لطفا سواالت تان را با ما از طریق ایمیل ادرس  inflyttarservice@mala.seشریک سازید.

حقایق سریع در مورد شهرداری مالو (کمون مالو) یا :Malage
( MALÅمالو) در  Västerbotten, Lapland.موقعیت دارد.
در ( MALÅمالو) حدود  ۳۱۰۰نفر ساکنین در ساحه  ۱۷۲۷.۴۸کیلومتر مربع ،زندگی مینمایند.
اجتماع  MALÅشهر اصلی بوده و بیشتر از  ۷۰قریه در دور و بر ان موقعیت دارد .که بزرگ ترین انها عبارتند از ادک،
رینتیرن،الینییاوور ،روکا و اسپلیدن میباشند.
جاده  370thواقع است.
اگر شما توسط موتر میایید( MALÅ ،مالو) در امتداد ِ
جهت دریافت راه های مواصالتی بس ها به  ،MALÅاز صفحه انترنتی  www.tabussen.nuدیدن نمایید .از طریق
 Bastuträskخط اهن  MALÅرا به  Stockholmوصل میسازد .در دور و بر ( MALÅمالو) چندین میدان هوای ی
صفحه انترنتی  www.sj.seو یا
موقعیت دارد ،مانند  Arvidsjaur Lyckseleو  ،Skellefteåبرای معلومات مزید به ِ
 www.nextjet.seمراجعه نمایید.
پرواز از  Stockholmبه ( MALÅمالو) فقط یک ساعت را در بر میگیرد.
صنایع عمده و اصلی در ( MALÅمالو) عبارتند از استخراج معادن و مواد غذای ی معدنی ،جنگل داری و صنایع چوبی،
پرورش گوزن شمالی یا  ،Reindeerتجارت و ترانسپورت.
حوزه چندین ملیتی
باشندگان ( MALÅمالو) متولدین  ۴۹کشور مختلف از سراسر جهان هستند( MALÅ ،مالو) یک ِ
است.
حومه شهری  Västerbottenمیباشد،
براساس رده بندی
اتحادیه اموزگاران(MALÅ،مالو) دارای بهترین ِ
حوزه تعلیمی در ِ
ِ
اتحادیه اموزگاران سویدنی در سال MALÅ 2015
که بدین اساس مقام نوزدهم را در سراسر کشور داراست .بر اساس امار
ِ
(مالو) دارای بهترین مک تب موسیقی و فرهنگ در سویدن شمالی میباشد.
اوسط قیمت خرید خانه برای یک فامیل در سال  2012به  423هزار میرسید.
حوزه جنگالت سامی میباشد.
اداره شهرداری سامی( MALÅ ،مالو) از سال  2010بدین سو ،جنوبی ترین ِ
براساس ِ
میزان بیکاری در  6.6% ،MALÅمیباشد .سال . 2015
متولدین جدید در ( MALÅمالو) در سال  37 ،2016تن بوده است.

اطالعات تماس:
ادرس :شهرداری .Storgatan 13, 930 70 Mala ،MALÅ
شماره تلیفون ، 0953-140 00 :فکس0953-412 98 :
صفحه انترنتی  www.mala.seو www.visitmala.se
ما را در فیسبوک دنبال نمایید@malamedalltsanara ،

( MALÅمالو)  -به همه چیز خیلی نزدیک!
“من خودم یکی از برگشتگان به مالو هستم ،من با البین در جریان تحصیالتم در اومیو اشنا شدم .او یک اعالن کاریابی را
بعدا ما با این فکر افتادیم تا به مالو بیاییم .و ُ
در بخش تکنالوژی تولید برق بادی دید .این وظیفه در مالو بود و ُ
بعدا البین
به ان وظیفه درخواست کاری داد و او وظیفه را بدست اورد .من میدانیستم که من در مالو بعد از ین که یک تکامل خوب
داشتم درینجا و در ضمن علت دیگر این بود که پدرکالن و مادر کالنم در ان جا زندگی میکردندُ .بنا من بخاطر رفتن به مالو
هیچ نوع دریغ نکردم! در ضمن من یک اسپ داشتم و این بدین معنی بود که با داشتن اسپ در نزدیکی کلبه ،همه چیز
بسیار ساده و اسان خواهد بود .چیز که باعث جذبه برای من و البین میشود ،زمستانی واقعی است و فصل برف پاکی و
مهره اصلی معما است
برف پاکی طوالنی یک دلچسپ ی واقعی میباشد .و بعدا تپه ساللم در مابین اجتماع و شکار،کار کردن ِ
و این زمانی اتفاق افتاد که ما به اینجا امدیم اوالد ما پیدا شد / ”.لینا ،مدیر عملیاتی در شهر داری ماال.
ایا میدانید که اسم سامی شهر  Malage ،MALÅاست؟ این اسم یک فیستوال فیلم در تیاتر دهه چهل در شهر Adak
است .و یا هم بخاطریکه در مالو اک ثر اوقات موتور سیکل های برفی برروی اب حرکت میکنند.
باره Laveمیدانید؟ حاال یک ایستگاه لیفت را در  Tjamstanbackarnaیکی از پر بیننده ترین مراکز اسکی بشمار
ایا در ِ
میرود.
ایا میدانید چیزهاییکه در باال ذکر گردید ،نه تنها واقعیت است ،بلکه شما را قادر میسازد تا تجارب جدید بدست اورده و
کاوش نمایید.
تجربه متفاوت از مالو در ذهن شما پدید اید ،از هردو جهت یعنی از لحاظ جمعیت و شهرداری کوچک،
در اوایل شاید ِ
بخاطریکه ما میگوییم “ همه چیز ها به هم نزدیک اند”  .اما زمانیکه شما در باالی  tjamstanbergetدر جامعه مالو مسکن
گزین شوید ،همه چیز به شما نزدیک خواهد بود و یک ترکیبی از فرصت ها برای بود و باش موفق و قابل لمس شما وجود
خواهد داشت .در مدت چندین ثانیه ،چشمان شما طبیعت زیبای ی الپلند را مشاهده خواهد نمود .جنگالت ،دریاها،
اجتماع سرشار از زندگی است.
کوهها و چمن زار ها ،این همه یک ارتباط غیر مستقیم به یک
ِ
ُ
اینجا هردو تولیدات محصوالت و خدمات ،خریداری ،سرگرمی ،تعلیم و مراقبت میباشد .ترکیب سکون و حرکت اغلبا
حیجان انگیز ودر عین زمان یکنواخت بنظر میرسد.

در اینجا از بحر گرفته تا کوهها هر چیز موجود است .ارام و بیصدا و یا هم پر فعالیت ،انتخاب با شماست .از طبیعت که
نزدیک و قابل دسترس بشماست لذت ببرید .ابهای ی دستیاب با مکان های ی خوب ماهی گیری ،فرصت پیاده گشتی،
موتور برفی رانی ،اسکی نمودن و اسکیت بازی .هر روز زندگی واقعی را تجربه نمایید .شفق های ی شمالی و یا فقط خاموشی و
ارامش؟ انتخاب با شماست..
در جریان سال مراسم مختلف در مالو برگزار میگردند :مراسم فرهنگی ،موتور رانی ،طبیعی ،ورزشی ،و امثال ان .محتویات
مراسم فرق میکنند اما نتیجه همیش یکسان میباشد و ان عبارت است از زندگی خوش ،تحرک و ارتباط بین مردم.
ساحه  Sápmiیا الپلند است ،جاییکه
جنوبی ترین ِ
حوزه جنگل سامی سویدن ،در مالو است .این منطقه یک بخش از ِ
مردم سامی در ان زندگی و کار نموده و امور فرهنگی و تغذیوی خود را به پیش میبرند .الپ ،شهر  20کلبه و  21انبارگاه یک
مثال خوب از فرهنگ سامی است .و مثال دیگر ان کوپ سیلی ،باستانی ترین شهرک سامی است که هنوز هم یک تاریخ
زندگی طبیعی را پیشکش مینماید .و این شهرک مربوط به شهرداری میباشد.
روزه شما مبدل
اگر شما از مالو بمدت کم دیدن مینمایید و یا هم اجازه میدهد که توانای ی های ی شهرداری به زندگی همه ِ
گردد ،برای شما در مالو خوش امدید.

دیپارتمنت فرهنگ وساعتیری
صفحه انترنتی ما  www.visitmala.seدیدن نمایید.
برای معلومات مزید از ِ

جای اببازی مالو
Hotellgatan
Tfn. 0953-140 88

ساحه ساعتیری مالو
Kosmos
Skolgatan 2E
Tfn. 0953-141 00

جای ساعتیری
شیمستن
Hotellgatan
Tfn. 0953140 58

مک تب فرهنگی مالو
Skolgatan 2C
Tfn. 0953-140 98

شیمستن باکین
Hotellgatan
Telefon: 0953142 89

خانه بازهای
یخ مالو
Hotellgatan
Tfn. 0953140 65

ک تابخانه مالو
Skolgatan 2A
Tfn. 0953-142 00

خانه اسپ
دوانی مالو
Storgatan
69 C
Tfn.
0953-140
65

معلومات سیاحتی
مالو
Skolgatan 2A
Tfn. 0953-142 91

چمن مصنوعی
شیمستن ولین
Hotellgatan
Tfn. 0953140 65

هال سپورتی
مالو
Hotellgatan
Tfn. 0953141 25

کار کردن در مالو:
ما در شهرداری مالو همزمان با شرکت ها ،استخدام کننده گان عامه  ،خدمات کاریابی ،فدراسیون مالو ،سک تور تعلیمی،
دولت ،اتحادیه های ی تجارتی ،و به همکاری شهرداریها کار مینماییم تا پیشرفت و انکشاف را در مالو و منطقه تقویت
بخشیم.
هر یک از اعضای فوق از شبکه ،نیاز های ی بینظیر ،تجزیه و تحلیل و بانک اطالعاتی منحصر بفرد خود برخوردار میباشد.ما
زمینه اشتراک مساعی ،اموزش و بسیج سازی را ایجاد مینماییم.این
برای چالش های ی عمده از طریق هماهنگی و همکاری ِ
تبادله تجارت در موارد شایسته گی میباشد.
مشارکت همچنان یک انجمن برای اموزش و ِ
در جریان شش سال اینده شهرداری مالو باید  60تن کارمندان جدید را استخدام کند که عبارت اند از :اموزگاران ،پرستاران،
دوره ماقبل مک تب ،صفا کاران و مدیران،
مدیران توزیع جواز نامه های ی ساختمانی ،اموزگاران دوره ماقبل مک تب ،مدیران ِ
ناظران ،سرایداران ،مسوولین پذیرش ،دستیاران شاگردان ،مدیران پرداخت معاش ،مفتشان صحی محیط زیست،
تهیه غذا ،کارمندان اجتماعی ،مدیران مراقبت ،اقتصاد دان ،منابع بشری ،و شهردار.
ناظران مسکن ،دستیاران ِ
استخدام کننده گان دیگر عامه بدنبال دوک توران ،دوک توران دندان و پرستاران میباشند.
در تجارت به مهندسان ،اقتصاد دانان ،تحلیل گران سیستم ،توسعه دهنده گان تکنالوژی معلوماتی ،میخانیک ها ،راننده
گان ،اشپزان ،صنعتگران و متشبثان نیاز وجود دارد.

صنعت در مالو گسترده و متغیر میباشد:
ُ
در شهرداری مالو در حدود  400کارمند در تقریبا  70نوع شغل مصروف کار هستند و بزرگ ترین استخدام کننده در میان
شهرداری ها میباشد .استخدام کننده گان دیگر عامه شورای اسبق شهریه  Västerbottenمیباشد که در حدود  35تن کارمند
دارد SGU .یا خدمات سروی جیولوژیکی و کاریابی یک مثال از استخدام کننده گان دولتی در چهار چوب شهرداری
میباشد.
اقتصاد مالو یک اقتصاد متناوب میباشد .در مالو شرکت های ی بزرگ مانند  Benny Backhoe ABکه یک شرکت قراردادی
بوده و دارای در حدود  130کارمند میباشد ،فعالیت مینماید.
چندین شرکت ترانسپورتی و لوژستیکی در مالو و ساحات همجوار ان ایجاد شده اند که دسترسی بهتر به خدمات حمل و نقل
را فراهم میسازند .مالو یک واحد از سیترا گروپ ( )Setra Groupنیز است ،که این یک بزرگ ترین شرکت صنعت چوب و
اره کشی در سویدن بوده و با  90کارمند محلی در مالو میباشد.
کننده پیشتاز ابزار و اجزای تعبیه شده برای تجهیزات ساختمانی و
شرکت  Hultdin Systemبا  70تن کارمند ،یک تولید ِ
جنگل داری میباشد .همچنان شرکت  Guideline Geoیک شرکت تکنالوژی همراه با تیم تحقیق و توسعه و بازار بین
المللی با داشتن  45کارمند در مالو فعالیت میکند.

برعالوه شرکت های ی فوق الذکر ،تجارت های ی کوچک با  120شفل در بخش های ی تجارت ،صحت ،سالمتی ،سیاحت،
ِ
فاصله
جنگل داری ،انرژی ،پرورش گوزن شمالی و حمل و نقل فعالیت دارند .معدن جدید  Boliden Kristinebergدر ِ
رفت و برگشت  25کیلومتری قرار دارد.
معلومات در مورد وظایف جدید در مالو را میتوانید در مرکز خدمات کاریابی بدست اورید.
صفحه انترنتی  https://www.arbetsformedlingen.se/دیدن نمایید.
از ِ
خوشبینی و فواید موقعیتی ( MALÅمالو) :
مالو و ساحات همجوار ان با موقعیت خوب و مناست برای تجارت میباشد .و فرصت های ی انکشافی را برای اجماع تجارتی و
شهرداری ایجاد مینماید .بسیاری از مردم مالو را برای اغاز تجارت انتخاب میکنند ،چون بدین باور اند که باعث ایجاد اعتماد
و پیشرفت در اینده میگردد.
در مالو برای ایجاد تجارت های ی جدید و توسعه تجارت ،جایداد با قیمت های ی مناست موجود است .ساحات صنعتی
هزینه نیروی کاری در مالو نسبت به استکهلم و ملردلین
انعطاف پذیر بوده و نمرات نظر به ضرورت شما ویرایش میگرددِ .
شده کشور موقعیت دارد،
منطقه حمایت ِ
هزینه تسهیالتی کمتر میباشد و در بهترین ِ
متفاوت میباشد .شهرداری نیز دارای ِ
این بدین معناست که فرصت های ی زیادی برای حمایت سرمایه گذاران و استخدام وجود دارد.
ایا شما عالقمند اغاز تجارت در مالو هستید ،و یا هم اگر کدام پرسش یا نگرانی دارید ،لطف نموده با بخش انکشافی ما
َ
بشماره ( )0953-140 00بتماس شوید.
تعلیم در ( Malåمالو):
دوره ماقبل مک تب و مکاتب نیز صدق
“مالو به همه چیز نزدیک” شعار ( Malåمالو) میباشد ،و این شعار برای مراکز ِ
مینماید ،چون ساختمان این مکاتب در نزدیکی دامنه های اسکی ،مسیر های ی اسکی ،میدان های فوتبال با چمن های ی
مصنوعی ،یخبندان ها و ساحات ورزشی و اببازی ،موقعیت دارند.
والدینی که اطفال خود را به کودکستانها و مکاتب روان میکنند احساس اعتماد داشته و باور دارند که اطفال انها در مکاتب
حضور دارند و اینکه انها مساعدت الزم برای انکشاف دانش و مهارتهای ی اجتماعی بدست میاورند.
پروژه تاریخ محلی
کارمندان در مکاتب ( Malåمالو) بشکل پروژه وار کار میکنند .بطور مثال ،یکی از کودکستانها که برای ِ
کار میکند ،بدین معنی است که کارمندان یک محیطی را ایجاد میکنند که حس وطن دوستی ،زبان و فرهنگ سامی را در
اطفال تحریک مینمایند .قرابت به غنی سازی طبیعت ،بصورت متداوم در همه کودکستان ها مورد استفاده قرار میگیرد.
ساحه کوچک در مرکز اجتماع جمع اوری میشود .در این مراکز تدریس نسبتا
فعالیت های ی اساس مک تب یا  F-9در یک ِ
بشکل گروپ ی صورت میگیرد که در ان هر فرد بر اساس شرایط خودش مد نظر گرفته شده و انکشاف مینماید .در میان
مکاتب متوسطه مک تب نیال یک ائ تالف سامی را براه انداخته و این مک تب در سمت شمال ،جنوب اومی سامی ،اموزش را
ارایه مینماید .کارمندان ما فوق العاده مجرب بوده و میزان تعویض و ترک انها بسیار پایین میباشد .ما بمدت سالی های زیاد
نامه اموزشی را (بعد از چاشت تعلیمی) یا ظهر علمی
باالی اموزش و تربیت مشترک کارمندان تمرکز کرده ایم و این بر ِ

مینامیم .این برنامه در هر ماه یکبار براه انداخته میشود و هدف ان ایجاد ارتباط در سراسر مکاتب متوسطه میباشد تا برای
تمامی شاگردان بهترین فرصت های ی یادگیری مداوم را فراهم بسازیم .در سال های ی اخیر ما بر روی ساحات انکشافی اتی
متمرکز شده ایم ،که عبارتند از :ارزیابی تکوینی ،طرز العمل انکشاف زبان و ظرفیت .و در حال حاضر راه حل های ی یک به
یک از صنف  ۴و به باال را داریم .و ما در استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بمقصد اموزش ،در خط مقدم قرار داریم.
دوره ماقبل مک تب ،مشاورین تفریحی و رهنما نیاز داریم.
ما در اینده به اموزگاران ِ
ایا شما بفکر نقل مکان به مالو هستید و یا کدام پرسش در مورد مک تب دارید ،و یا هم عالقمند کار در بخش اموزش و
بشماره  0953-140 80بتماس شوید.
پرورش هستید ،پس لطف نموده با دفتر مکاتب ما
ِ

مراقبت و حفاظت با نزدیکی:
شهرداری مالو مراقبت صحی بهتر را با کیفیت عالی ارایه میکند که در ان نیاز های ی هر فرد بر اورده میشود .در مالو کار شهر
داری بشکل گروپ ی اجرا میگردد.
شهرداری مالو دارای اقامتگاه خاص ،مردم زایل فکر(دیمینت) ،مراقبت منزل ،مراقبت صحی منزل و گروه دستیاران
شخصی میباشد.
سامی ها در اقامتگاهای خاص پدید میایند ،بخصوص محافل شرطبندی که در اقامتگاه برگزار میگردد که با مسکن ارشد
جاییکه بیشر سامی ها در انجا زندگی میکنند ،یکجا میباشد .در انجا فعالیتهای خاص تحریک َ
شده سامی توسط افرادیکه از
شهرداری بشکل ساعتوار پول دریافت مینمایند ،براه میافتد .شهرداری دارای یک گروپ از بزرگان میباشد و این بزرگان
باهمدیگر نشست ها را براه میاندازند تا دانش و فرهنگ سامی را با نسل های ی اینده انتقال دهند.
در مالو ما دارای یک مشارکت بینظیر بین شهرداری و شهریه داریم .بخش عاجل مرکز صحی بشکل مشترک با یکی از
محالت خاص شهرداری ،فعالیت مینماید.
تمامی کارمندان بصورت تمام وقت کار میکنند و تقسیم اوقات کاری با در نظر داشت زمان ترتیب میگردد.
مرکز خدمات اجتماعی در مالو در بین جامعه واقع گردیده و منحیث یک کارمند اجتماعی شما وظایف مختلف دارید و با
مقامات و مشتریان شانه به شانه کار میکنید .ما یک تیم کوچک هستیم و با در نظر داشت مشتری یکدیگر خود را حمایت
نموده از همدیگر میاموزیم با توجه به مریض.
منحیث یک کارمند اجتماعی در مالو فرصت های ی دیگر کاری بشمول مراقبت از اطفال در خانه ،نیز برای شما وجود دارد.
بشماره  0953-14000بتماس شوید و یا هم به ادرس
ایا شما عالقمند کار کردن با ما هستید ،پس لطف نموده با ما
ِ
 omsorgen@mala.seایمیل ارسال کنید.

