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مالو ( -)Malåحيث كل شيء يقع بالقرب منك
بلدية امنة تتطور باستمرار و تستقبل القادمين اليها بكل ترحاب
مرحبا بكم في السكن والعيش والعمل في مالو!

ما هي الفوائد التي ستجنيها انت وعائلتك اذا اخترت االنتقال الى مالو؟
من السهل أن تعيش في مالو .هناك تقارب بين الناس ،كما انك قريب من كل شيء :المحالت التجارية ،ومركز الرعاية
الطبي ،وطبيب األسنان ،والمدرسة ،ومنحدرات التزلج ،ومسارات عربات التزلج ومسارات التزلج على الثلج ،فضال عن
العمل والوظائف .بفضل هذا القرب فإن يومك العادي يتميز بالبساطة والسهولة ،بحيث تتجنب اإلجهاد وتوفر الوقت الذي
يمكنك إضافته إلى العائلة واألصدقاء ،واالهتمامات الخاصة .القرب يحقق اللقاءات الشخصية واالمان ،والخدمة الجيدة،
سواء من البلدية اومن المجتمع المدني ،والشركات والمنظمات.
هل سئمت من االختناقات المرورية ،ورسوم وقوف السيارات ،وتكاليف السكن المرتفعة .يمكن لمالو ( )Malåان تقدم
خيارات فريدة للسكن ،وحياة غنية في بيئة طبيعية وترفيهية مثالية بالقرب من نهر مالون ( )Malånومن الغابات
والبحيرات والريف النابض بالحياة .الجبل والبحر ليس سوى على بعد بضع ساعات بعيدا عن مالو .واألمر نفسه ينطبق
على المسافة إلى المدن الكبرى والجامعات ،فالمواصالت جيدة الى هذه األماكن.
يتميز مجتمع مالو بالهدوء واالمان لنمو المرء فيه .يمكنك العمل هنا في ظل اقتصاد متنوع يتميز بوجود روح المبادرة
والتطور والنمو .القطاع العام في مالو هو قطاع مهم .توجد في مالو اعمال مثيرة لالهتمام تساهم في تطورك سواء كنت
اكاديميا متخرجا من الكليات والجامعات ،او اردت اختيار مهنة عملية .امكانية العمل في العطلة الصيفية او العمل االضافي
والتدريب العملي هي امكانيات جيدة في مالو ،وكذلك امكانية الشباب للدخول الى سوق العمل.
يوجد في مالو انفتاح ،واستجابة ،ونهج حياة شامل .الجميع في مالو هم موضع ترحيب واشخاص مهمون :الفتيات والفتيان
والنساء والرجال ،الكبار والصغار ،والمولودون داخل السويد وخارجها .نريد منك أن تؤمن بامكاناتك وما يمكن ان تنجزه،
وبمستقبلك في مالو.
يتم التركيز االن على انتاج جديد من مساكن االيجار في مالو ،ولكن اذا اردت السكن في فيال خاصة فهناك فيالت ذات
اسعار معقولة لشراءها ،سواء داخل مالو او في القرى المحيطة بها .هناك ايضا قطع من االراضي مفروزة ومخصصة
للمنازل الصغيرة والفيالت ،اذا كنت ترغب في بناء منزل جديد.
نحن العاملون في خدمة الساكنين الجدد في البلدية وفي مجال االندماج ندعمك انت وافراد عائلتك كسكان جدد في بلديتنا،
وسوف نقوم بتوجيهكم في المجتمع المحلي ،وذلك لتسهيل اتصاالتكم مع مختلف الجهات الفاعلة واعطائكم المعلومات حول
مختلف الخدمات المتوفرة ،وتقديم المساعدة العملية من اجل التعرف على مالو .كما اننا نعمل بشكل وثيق مع مكتب وساطة
العمل ( )Arbetsförmedlingenالموجود في مبنى البلدية ،ومع أرباب العمل.
مرحبا بك في مالو!
يرجى االتصال بنا من خالل البريد االلكتروني اذا كانت لديك اسئلة واستفساراتinflyttarservice@mala.se :

حقائق سريعة عن بلدية مالو/ماالغي ()Malå Kommun/Máláge





تقع بلدية مالو في محافظة فيستر بوتن ( )Västerbottens länفي البالند (.)Lappland
يعيش في مالو حوالي  3100نسمة على مساحة قدرها  1 727,48كيلومتر مربع.
بلدة مالو هي منطقة مركزية ،وهناك أكثر من  70قرية ،اكبرها قرية أداك ( ،)Adakورينتيرن (،)Rentjärn
ولينياور ( )Lainejaurوروكاو ( ،)Rökåواسبليدن (.)Aspliden
اذا اردت القدوم بالسيارة الى مالو ،فإن مالو تقع على طريق .)Väg 370( 370
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وصالت الحافالت (الباصات) الى مالو تجدها في الموقع . www.tabussen.nu :فمن باستوترسك
( )Bastuträskهناك وصلة للقطار المتجه االى ستوكهولم ،انظر www.sj.se :يوجد ايضا عدة مطارات حول
مالو :في كل من  ،Arvidsjaur, Lycksele och Skellefteåانظر www.sas.se :و www.nextjet.se
ومسافة السفر بالطائرة الى ستوكهولم هي اكثر من ساعة واحدة بقليل.
أهم الصناعات هي المناجم والمعادن ،واالخشاب ،والصناعات الخشبية ،وتربية حيوان الرنة ،والتجارة ،والنقل.
سكان مالو مولودون في  49بلدا مختلفا .فمالو هي بلدة متعدد الثقافات.
مالو هي هي افضل بلدية بما يتعلق بالمدارس في كل محافظة فيستر بوتن ( )Västerbottens länاستنادا الى
الترتيب الذي اعدته نقابة المعلمين في السويد ،وهذا يعني الترتيب  19على مستوى السويد كلها (عام ،)2016
ومالو لديها مدرسة الموسيقى والثقافة االفضل في كل محافظة فيستر بوتن ،وذلك حسب احصاءات نقابة المعلمين
(عام .)2015
متوسط سعر شراء الفيال الصغيرة في مالو هو  423الف كرون (عام .)2012
مالو هي اقصى قرية غابات البية جنوبية .وهي البلدية االدارية لالبيين ( )samerمنذ عام .2010
البطالة المفتوحة 6,6 :بالمئة (عام .)2015
المواليد الجدد في مالو 37 :طفال (عام .)2016

معلومات االتصال:
عنوان الزياراتMalå kommun, Storgatan 13, 930 70 Malå :
رقم هاتف المقسم/البدالة ، 0953- 140 00 :رقم الفاكس0953- 142 98 :
www.mala.se
www.visitmala.se
تابعونا على الفيس بوك@malamedalltsanara :

مالو – كل شيء قريب!
" انني شخصيا احدى العائدات الى مالو ،وقد تقابلت مع ألبين ( )Albinأثناء دراستي في أوميو .رأى البين اعالنا عن
وظيفة شاغرة كتقني مختص في مجال الطاقة المتولدة عن الرياح ،ومقرها في مالو ،وحينذاك استيقظت الفكرة لدينا في
االنتقال إلى هنا ،لذلك قام ألبين بتقديم طلب للحصول على الوظيفة وحصل عليها فعال .كنت أعرف انني احب مالو بعدما
حصلت على نشأة جيدة فيها ،كما والدي وجدتي وجدي ألمي ال يزالون يعيشون فيها ،لذلك لم أتردد في ان اتحرك عائدة الى
مالو! وكان لدي ايضا حصان ،مما يعني ان كل شيء سيكون بسيطا مع امكانية وجود الحصان بالقرب من البيت .ان ما
يجذبنا انا وألبين في المقام األول الى مالو هو "الشتاء الحقيقي" فيها ،حيث موسم الزالقات الثلجية طويل ،والزالقات الثلجية
هي اهتمام كبير لدينا .كما ان هناك منحدر التزلج في وسط البلدة ،وهواية الصيد .العمل ايضا هو جزء هام في حياتنا بعد
انتقالنا الى هنا ،انا وألبين وانجابنا الطفالنا" / .لينا ،مسؤولة الفعاليات في البلدية.
هل تعلم أن اسم المدينة الالبي لمالو هو ماالغي ()Máláge؟ وان هناك في اداك ( )Adakمهرجان لالفالم في حوالي 40
صالة عرض ،وأن الزالجات الثلجية يمكن في بعض األحيان استخدامها على الماء هنا؟ هل تعلم الرافعة االسطونية التي
تم استخدامها كرافعة في المنجم تستخدم اآلن كمحطة رفع في منحدرات شامستان ( )Tjamstanbackarnaللتزلج على
االثلوج ،وهذه المنحدرات هي واحدة من منتجعات التزلج األكثر زيارة في المنطقة؟ كما تعلم ان كل ذلك ليس صحيحا فقط،
ولكن يمثل لك ايضا فرصة للتجربة واالستكشاف ...
قد يبدو غريبا في البداية القول ان مالو ،وهي بلدية عدد السكان فيها قليل ومساحتها صغيرة ،فيها "كل شيء قريب منك".
ولكن بمجرد أن تصل هناك الى قمة جبل شامستان ( )Tjamstanbergetالواقع داخل بلدة مالو ،يصبح القرب والمزيج
الرائع من الفرص في إقامة ناجحة واضح وجلي  .ففي ثوان معدودة ،يمكن لعينيك ان ترى الطبيعة الرائعة لالبالند .حيث
الغابات ،واألنهار ،والجبال والمستنقعات .هذا هو االتصال المباشر مع المجتمع الذي ينبض بالحياة.
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هنا يتواصل انتاج مستمر لكل السلع والخدمات ،والتسوق ،والترفيه ،والتعليم والرعاية .هذا التناغم بين ين السكون والحركة
كثيرا ما ينظر اليه على انه امر مثير وفيه انسجام في نفس الوقت.
كل ما يخطر في البال من مناطق موجود بين الجبل والبحر موجود هنا .هنا يمكنك االختيار بين السكينة والهدوء او القيام
بنشاطات متنوعة ،فالخيار خيارك انت .تمتع بالطبيعة فهي قريبة منك ويمكن الوصول إليها بكل يسر وسهولة .هناك مياه
جارية متاحة مع وجود امكانية جيدة لصيد األسماك ،كما توجد امكانات رائعة للتجوال في الطبيعة او التزلج على الثلوج في
عربات التزلج ،او التزلج الفردي على الثلج او الجليد .تمتع بحياتك اليومية هنا وبالشفق القطبي ( ،)norrskenاو مجرد
االستماع الى لحظات الصمت.
يتم تنظيم مجموعة متنوعة من األحداث المحلية :الثقافية ،والسيارات ،والطبيعة ،والرياضة .المحتوى يختلف احيانا بطبيعة
الحال ،ولكن النتيجة هي نفسها دائما  -الحياة والحركة والتفاعل بين الناس.
مالو هي اقصى قرية البية جنوبية في السويد .وهي جزء من منطقة سابمي ( ،)Sápmiوهي المنطقة التي يعيش فيها
الالبيون ( )samerويعملون ويمارسون حياتهم االقتصادية وثقافتهم .والبستادن ( ،)Lappstadenالتي تتكون من 20
كوخا و  21حظيرة هي مثال نموذجي للثقافة الالبية .هناك منطقة اخرى طبيعية جميلة ،وهي كوبسيله ( )Koppseleالتي
هي واحدة من أقدم مناطق االستيطان لالبيين ،التي ال تزال حتى االن تقدم تاريخا طبيعيا ،حقيقيا وحيا.
سواء قمت بزيارتنا لبرهة وجيزة ،او جعلت االمكانيات الموجودة في مالو لتصبح حياتك اليومية ،فعلى الرحب والسعة بك
في مالو!
قسم الثقافة واوقات الفراغ
شاهد ايضاwww.visitmala.se : :

صالة السباحة في مالو
Hotellgatan
Tfn. 0953-140 88

منطقة اوقات
الفراغ في
شامستان
Hotellgatan
Tfn. 0953140 58

حديقة اوقات الفراغ
كوسموس
Skolgatan 2E
Tfn. 0953-141 00

منحدرات التزلج في
شامستان Tjamstan
الفن ()Laven
Hotellgatan
Telefon: 0953-142
89

المدرسة الثقافية في
مالو
Skolgatan 2C
Tfn 0953-140 98

صالة التزلج
Iskristallen
Hotellgatan
Tfn. 0953140 65

مكتبة مالو
Skolgatan 2A
Tfn. 0953-142 00

صالة
الفروسية في
مالو
Storgatan
69 C
Tfn.
0953-140
65

المعلومات السياحية عن
مالو
Skolgatan 2A
Tfn. 0953-142 91

ملعب العشب
الصناعي في
شامستان ستالن
Hotellgatan
Tfn. 0953-140
65

صالة الرياضة
في مالو
Hotellgatan
Tfn. 0953141 25
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اشتغل في مالو!
جنبا إلى جنب مع حياة األعمال في مالو وارباب العمل في القطاع العام ،ومكتب وساطة العمل ،واصحاب الشركات في
مالو ،ومنظمو التعليم ،واللسلطات الرسمية ،والنقابات العمالية ،وبالتعاون مع البلديات األخرى ،فإننا في مالو نستطيع ان
نؤثر في التطور في مالو وفي كل المنطقة بصورة ايجابية.
كل جهة مؤثرة لديها شبكة خاصة بها ،ولديها امكانات فريدة لتحليل احتياجاتها ولتوسيع قاعدة معرفتها .من خالل زيادة
التنسيق والتعاون بين هذه الجهات المؤثرة يخلق التآزر والتعلم ،وتعبئة الناس حول التحديات المشتركة .والتعاون بين هذه
الجهات يصبح مع الوقت ايضا منتدى للتعلم وتبادل الخبرات بشأن القضايا المتعلقة برفد الكفاءات.
تحتاج بلدية مالو خالل السنوات الست المقبلة الى توظيف ما يقارب ال  60موظفا :من المعلمين ،والممرضين ،موظفون
لمعالجة تصاريح البناء ،إداريون ،معلمون للمدارس التمهيدية ،مدراء المدارس التمهيدية ،عمال النظافة ،مشرفون،
مختصون للعناية بالعقارات ،موظفو استقبال ،معلمون مساعدون للتالميذ ،إداريون مختصون بدفع المرتبات ،ومفتشون
للحماية الصحية والبيئية  ،مشرفون على قضايا اإلسكان ،مستخدمون في المطاعم ،أخصائيون اجتماعيون ،مدير للرعاية
االجتماعية ،مختصون اقتصاديون ،مدراء المستخدمين ،رئيس البلدية.
ارباب العمل العامون األخرون يبحثون عن :أطباء ،وأطباء األسنان ،وممرضات الخ
في مجال األعمال التجارية هناك حاجة إلى المهندسين ،والمختصين االقتصاديين ،ومحللو النظم ،ومطورو تكنولوجيا
المعلومات ،وميكانيكيون ،وسائقون ،وطباخون ،وحرفيون ،ورجال أعمال.
مجتمع االعمال في مالو عريض وحيوي
لدى بلدية مالو نحو  400موظف موزعين على  70وظيفة تقريبا ،وهي رب العمل االكبر في البلدية .أرباب العمل
االخرون في القطاع العام هم مجلس محافظة فيستر بوتن ( )Västerbottenوفيه حوالي  35موظفا ،وهيئة المسح
الجيولوجي في السويد ( ،)SGUومكتب وساطة العمل ( )Arbetsförmedlingenوهم مثال عن ارباب العمل الحكومية
في البلدية.
قطاع االعمال في مالو هو قطاع متنوع .هنا يوجد شركات كبيرة مثل شركة بيني غريف ( ،)Bennys Grävوهي شركة
متعاقدة مع ما يقرب من  130موظف .وقد أنشأت عدة شركات للنقل والخدمات اللوجستية في منطقة مالو والمناطق
المحيطة بها ،حيث توفر سهولة الوصول إلى خدمات النقل .يوجد ايضا في مالو شركة سيترا غروب (،)Setra Group
وتعد واحدة من أكبر شركة منتجات االخشاب ومناشر االخشاب في السويد ،وفيها حوالي  90موظفا محليا في مالو.
شركة هولتدين سيستم ( )Hultdin Systemالتي تضم  70مستخدما ،هي شركة رائدة في مجال انتاج المعدات والمكونات
التي تدخل في معدات صناعة االخشاب واالت مقاوالت البناء .هناك ايضا شركة غايد الين جيو ( )Guideline Geoوهي
شركة تكنولوجيا تعمل في مجال البحث والتطوير ( )FoUفي االسواق الدولية ،ولديها حوالي  45موظفا.
باإلضافة إلى الشركات المذكورة أعاله هناك شركات صغيرة عددها  120شركة مع فرص عمل في القطاع التجاري،
والصحة ،واالستجمام ،والسياحة ،والغابات والطاقة ،ورعي حيوانات الرنة ،والنقل .وعلى مسافة  25كم ،يقع منجم
كريستينبيري ( )Kristinebergsgruvanنيو بوليدن (.)New Boliden
االعمال الشاغرة في مالو تجدها في "بنك االماكن بالتس بانكن "platsbankenلدى مكتب وساطة العمل:
https://www.arbetsformedlingen.se/
الثقة في المستقبل ومزايا المكان
تسير اوضاع الشركات بصورة جيدة في مالو وفي المناطق المحيطة بها ،مما يخلق فرص لتطور مجتمع األعمال في البلدة
وفي البلدية .العديد من االشخاص والشركات يختارون ان يؤسسوا شركات في مالو ،مما يدل على الثقة في المستقبل.
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يوجد مجال للتوسع هنا وللشركات المبتدئة ان تبدأ نشاطها بما ان اسعار العقارات مالئمة .المناطق الصناعية تتمتع
بالمرونة وقطع االراضي المفروزة يمكن مالئمتها حسب الحاجة .تكاليف تبدل الموظفين في مالو ليست هي نفس التكاليف
في ستوكهولم ومنطقة ميالردالن ( )Mälardalenعلى سبيل المثال .وعالوة على ذلك فان بلدية مالو تتقاضى تكاليف
منخفضة عن المرافق التي تمتلكها ،كما انها تقع في أفضل منطقة للدعم (منطقة أ) في السويد – وهذا يعني فرص اكبر
للحصول على الدعم المتعلق باالستثمار والتوظيف.
اذا كنت مهتما في تأسيس شركة وابتداء عمل خاص بك في مالو ،او لديك اسئلة او استفسارات ،فيرجى االتصال برقم
الهاتف0953-140 00 :

التعليم
"مالو -كل شيء قريب فيها" هو شعار مالو ،وذلك ينطبق ايضا على المدرسة التمهيدية والمدرسة ،التي تقع على مقربة من
مسارات ومنحدرات التزلج ،ملعب كرة القدم بالعشب االصطناعي ،وحلبة للتزلج على الجليد ،والرياضة ،والسباحة،
واماكن العمل.
اآلباء واالمهات الذين يتركون أبنائهم في المدرسة التمهيدية أو المدرسة االساسية في مالو يجب ان يشعروا بالطمأنينة من
اطفالهم تتم مالحظتهم ويحصلون على المساعدة التي يحتاجونها لتطوير معارفهم ومهاراتهم االجتماعية .يعمل طاقم
العاملين في المدارس التمهيدية في مالو غالبا وفق مواضيع  /مشاريع محددة .واحدة من المدارس التمهيدية تعمل على سبيل
المثال في مشروع التاريخ المحلي ،وهذا يعني أن طاقم العاملين في المدرسة يوفرون بيئة تحفز إحساس األطفال وطنهم
ولغة وثقافة سامي .وكثيرا ما يستخدم القرب من الطبيعة الثرية من قبل جميع رياض األطفال.
تقع فعاليات المدرسة األساسية في الصفوف  9-Fفي منطقة صغيرة في وسط البلدة .يتم التدريس ضمن هذه المباني في
مجموعات صغيرة نسبيا ،حيث يمكن مالحظة كل طفل بشكل فردي حيث يتطور اعتمادا على امكانياته وظروفه .يجري
في المدرسة االبتدائية نيال ( )Nilaskolanدمج الالبيون ( ،)Samernaكما ان المدرسة تقدم تعليما باللغة اللالبية الشمالية
والجنوبية واللغة الالبية في اوميو ( .)Umeåطاقم العاملين في المدرسة مؤهل تأهيال عاليا ونسبة تبدل المدرسين هي نسبة
منخفضة .وقد قمنا ولسنوات عديدة بالتركيز على متابعة التأهيل لطاقم العاملين في المدرسة ضمن ما يمكن ان نسميه
دورات بعد الظهر التربوية .هذه الدورات تتم مرة واحدة في الشهر .الهدف من ذلك هو خلق موضوع مشترك ضمن جميع
مراحل المدرسة االبتدائية ،وذلك إلعطاء جميع الطالب أفضل الفرص لمواصلة تعليمهم .قمنا في السنوات األخيرة بتجميع
جهودنا في كل مجاالت التطور :التقييم التكويني ،طرق تطوير اللغة واالندماج .لدينا غي الوقت الحاضر حل واحد من
الصف الرابع وما بعده .كا اننا نعتبر في الطليعة عندما يتعلق األمر بتعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
سوف نحتاج في المستقبل الى معلمين للمدرسة التمهيدية ،ومعلمين للمدارس االساسية ،واخصائيون تربويون لنشاطات
اوقات الفراغ لدى االطفال ،وموجهون دراسيون ومهنيون.
هل تفكر في االنتقال إلى مالو ولديك أسئلة حول المدرسة ،او انك ترغب في العمل ضمن ادارة التعليم ،اذا كان االمر كذلك
فيرجى االتصال بمكتب المدرسة (.)0953-140 80
الرعاية الصحية والعناية القريبة
تقدم بلدية مالو رعاية طبية جيدة وذات جودة عالية ،تلبى من خاللها االحتياجات الفردية لكل شخص .العمل في بلدية مالو
يتم كفريق واحد.
يوجد في البلدية سكن خاص ،ومساكن لالشخاص الذين يعانون من الخرف ،ومساكن الرعاية المنزلية ،ومساكن الرعاية
المرضية المنزلية ،ومجموعات المساعدة الشخصية.
في جميع هذه اماكن السكن الخاصة يُشاهد بوضوح الحضور الالبي ( ،)samiskaخاصة التركيز المتعلق في اماكن السكن
المرتبطة بسكن كبار السكن ،حيث يعيش الكثير من الالبيين فيها .يتم في هذه االماكن نشاط مستوحى من الثقافة الالبية ،من
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خالل شخص يعمل بأجر بالساعة تدفع اجرته من قبل البلدية .هناك مجموعة من كبار السن في البلدية الذين يجتمعون من
أجل توثيق المعرفة الالبية والحفاظ عليها لألجيال القادمة.
هناك تعاون مميز بين البلدية ومجلس المحافظة .قسم الطوارئ في مستشفى مالو يعمل باالشتراك مع احدى اماكن السكن
الخاصة في البلدية.
يقدم لجميع المستخدمين امكانية العمل بدوام كامل ،ويتم جدولة العمل من خالل تايم كير (.)Time Care
تقع هيئة الخدمة االجتماعية في مالو في وسط البلدة ،واذا كنت تعمل كمسؤول اجتماعي فإن مهام العمل ستكون مختلفة لديك
وسوف تعمل بشكل وثيق مع كل من االشخاص محتاجي الخدمة االجتماعية ومع السلطات األخرى .نحن فريق صغير في
هيئة الخدمة االجتماعية ندعم بعضنا ونتعلم من بعضنا البعض مع التركيز على محتاجي الخدمة االجتماعية.
هناك امكانية اخرى لك كخبير اجتماعي للعمل في مجاالت اخرى ،من ضمنها العمل في احد المساكن التابعة للبلدية،
المخصصة لالطفال القادمين الى السويد بدون والديهم.
اذا كان لديك اهتمام للعمل معنا فالرجاء االتصال بنا على رقم الهاتف 0953-14000 :او الكتابة الينا عبر البريد
االلكترونيomsorgen@mala.se :

