
 Jyväskylän kaupunki      فرمانداری "یوَوسکواَل"  

 ی و جراید به رسانه های همگانمیالدی،  2021سپتامبر سال  16اطالعیه مورخۀ 

   پیدا می کندادامه  "یوَوسکواَل" در  جلسات مذاکرۀ همگانی برای ساکنین افغانی تبار
برگذاری جلسات "یوَوسکواَل" کمک ارائه می شود. برای تشخیص بهتر و تخفیف نگرانیهای ناشی از وضعّیت افغانستان، در 

در "مرکز اختالط فرهنگی  روزهای چهارشنبه 19الی  17در ساعات ، تباربرای ساکنین افغانی  همگانی ه و گفتگوهایمذاکر 
 ادامه خواهد یافت.   Matarankatu 6، به آدرس Monikulttuurikeskus Gloriaگلوریا" 

در ارتباط با بچه   سپتامبر با والدین 29 چهارشنبۀ ؛ و در جلسۀبانوان اختصاص داده شده هسپتامبر به ویژه ب 22 ۀجلسۀ چهارشنب
 اتاین موضوع ی در بارۀعموم سانه هایر می توان کودکان را از سیل اخبار چگونه  می شود، و اینکه ورتاگفتگو و مش ها

 محفوظ نگهداشت. 
به عالوه، در این جلسات دستورات و  د.نو مترجم زبان نیز حضور دار  شت روان افراد شاغل در حرفه بهدادر جلسات مذاکره 

 رعایت می شوند. نیز ویروس کورونا  سرایت از پیشگیری ضوابط 
به گروههای مربوطه اجتماعی یا  تأمینات خدماتی، از جمله ادارۀ مسئولین پس از پایان جلسات، در صورت لزوم، ساکنین به

 راهنمایی می شوند.  
   برگذاری این جلسات "مرکز اختالط فرهنگی گلوریا" و فرمانداری "یوَوسکواَل" می باشند. ینمسئول

در ارتباط با وضعّیت افغانستان، در صفحات اینترنت فرمانداری "یوَوسکواَل" اطالعاتی در بارۀ ارگانهای خدماتی و اطالع رسانی 
 جمع آوری شده است 

 .  www.jyvaskyla.fi/tuki/afganistanپشتیبانی و اطالع رسانی در بارۀ وضعّیت افغانستان 
 اطالعیه در ظرف چند روز آینده به زبان دری نیز انتشار خواهد یافت.  این مندرجات 

 :  برای اطالع بیشتر
ادارۀ امور سازواری مهاجرین فرمانداری   ،Margarita Goda-Savolainen گاریتا گودا ساُوالیِنن،"مار  سرمددکار اجتماعی

 . 2605 465 050تلفن:  "یوَوسکواَل"،
فرمانداری  بهزیستی دانش آموزان و دانشجویانامور ادارۀ  ،Seppo Huhtiniemiسرپرست امور خدماتی "ِسّپو هوهتی نِیمی"  

  2418 563 050 تلفن:، "یوَوسکواَل"
فرمانداری   عتادینمادارۀ بهداشت روان و خدمات  ،Eeva-Liisa Liimatainen  "ِاوا لیسا لیماتایِنن" سرپرست بخش خدماتی

  6195 599 050 تلفن:، "یوَوسکواَل"
   3097 743 040، تلفن:  فرهنگی گلوریا""مرکز اختالط ، Arja Seppälä"آریا ِسپَّاَل"  مذکور  مدیر برگذاری خدمات
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