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 ستجد هنا جميع املعلومات الالزمة لتصفح املنصة بسهولة. سرتى 5 عالمات تبويب الخرضاء
 للدول

   مرحبًا بك يف دليل املستخدم الخاص بـ

و 5 خدمات دعم عالمات تبويب زرقاء

السويد تركيا قربص ايطاليا النمسا

 التعليم الصحةالدعم القانو� الرياضةرعاية الطفل

 SOFIE Online Tool



.لخطوة 1 انقر فوق عالمة التبويب الخرضاء للبلد املطلوب

ستعمل الخريطة تلقائيًا عىل تكب¡ البلد

الخطوة 2 انقر فوق عالمة التبويب الزرقاء لخدمة الدعم التي تهمك

ستعمل الخريطة تلقائيًا عىل تكب¡ املنطقة التي تتوفر بها معلومات خدمات الدعم



الخطوة 3 أ
 إذا قمت بالنقر فوق الزر األحمر ، فسرتى تلقائيًا بطاقة معلومات تحتوي عىل املعلومات املتاحة

لتلك املؤسسة / املؤ

يف الجزء العلوي األ³ن X سسة للخروج من بطاقة املعلومات ، انقر فقط عىل عالمة

ستجد العالماتالتالية: ا
.دبوس أحمر عند وجود مؤسسة / مؤسسة واحدة فقط يف تلك املنطقة 

دبوس أزرق عند وجود أكµ من مؤسسة / مؤسسة يف تلك املنطقة 

 



الخطوة 3 ب

 إذا نقرت عىل الزر األزرق ، فستعمل الخريطة تلقائيًا عىل تكب¡ املنظ¶ت / 
.املؤسسات التي تركز عىل تلك املنطقة

▶ اسم املنظمة / املؤسسة   
▶ العنوان 

▶ املجموعة املستهدفة 
▶ وصف موجز للخدمات التي تقدمها 

▶  املوقع 
▶   معلومات االتصال 

  (رقم الهاتف وعنوان الربيد اإللكرتو�)
▶  كيفية الوصول  

 

³كنك اآلن الوصول إىل بطاقات املعلومات باملعلومات املتاحة للمؤسسة / املؤسسة

املرغوبة باتباع نفس التعلي¶ت الواردة يف النقطة 3أ 

املعلومات التي ستجدها عىل بطاقات املعلومات هي



الحصول عىل االتجاهات

 إذا قمت بالنقر فوق زر االختيار "كيفية الوصول" ،                    فستحصل عىل إرشادات حول كيفية
 الوصول إىل خدمة الدعم. ³كنك الحصول عىل نوعÄ من االتجاهات. (أ) من موقعك الحايل (ب) من موقع

مختلف يتم تحديده. يف هذه الحالة ، تكتب وتختار العنوان الذي تريده كنقطة انطالق. ثم تنقر عىل
االمر ( حدد موقعي )! بعدها يتم التحكم باالوامر من رشيط االدوات ما بÄ االمر

Map  و Tap

يف كلتا الحالتÄ ، (أ) و (ب) ستحصل عىل اتجاها
: Äيف تنسيق 

عىل الخريطة  



الحصول عىل االتجاهات

É االتجاهات املكتوبة: وهذه لها   directions                       
: Äتنسيق

•  س¡ا عىل األقدام 

•   بواسطة السيارة         

إذا قمت بتغي¡ الوضع ، فأنت بحاجة إىل تحديده ثم انقر فوق االمر
"إعادة حساب املسار" 



تعلي¶ت االستخدام العامة والعالمات عىل أسفل Ä³ الخريطة

  Äلء الشاشة ، انقر عىل أيقونة يف أعىل اليمÍ لتكب¡ الخريطة   •

•    ³كنك أيًضا استخدام  + CTRL        واملاوس للتكب¡ والتصغ¡       



تعلي¶ت االستخدام العامة والعالمات عىل أسفل Ä³ الخريطة

    تتوفر ايضا" طرق عرض مختلفة للخريطة، فيمكنك اختيار الخريطة املجردة
    .(Satellite) او خريطة القمر الصناعي (Map)     

  ما عليك سوى اختيار وضع العرض هنا:ا
•  عرض الخريطة       

• عرض القمر الصناعي    



 آمل أن يكون دليل املستخدم هذا مفيًدا! اآلن تصفح
و اقيض وقتا" ممتعا

   

 تعترب ادواتعرب االنرتنت               من اهم االدوات املعلوماتية يف هذا املرشوع ، حيث انها     سوف
 توضح للمهاجرين والالجئÄ وطالبي اللجوء كيفية استخدام أجهزة الكمبيوتر أو هواتفهم املحمولة حيث
 ³كن العثور عىل الدعم التايل للخدمات املختلفة ذات الصلة مثل مؤسسات رعاية وتعليم األطفال التالية

 ومراكز الرعاية الصحية التالية ودورات اللغة ومقدمي الدعم القانو� واملراكز الرياضية. والواقع أن
 الهدف من هذا املورد هو تحسÄ اإلدماج والتفاعل االجت¶عي للمهاجرين والالجئÄ وطالبي اللجوء يف

         .املجتمعات املضيفة

SOFIE



Contacts

Verein Multikulturell
www.migration.cc
Barbara Bitschnau: b.bitschnau@migration.cc

CESIE
www.cesie.org
Giovanni Barbieri: giovanni.barbieri@cesie.org

CARDET
www.cardet.org
Irini Anastassiou: irini.anastassiou@cardet.org

Mozaik Human Resources Development
www.mozaik.org.tr
Olcay Belli: o.belli@mozaik.org.tr

www.folkuniversitetet.se/In-English/
Ali Rashidi: ali.rashidi@folkuniversitetet.se
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