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به وب سایت منطقه گتلند خوش آمدید!
اطالعات در مورد منطقه گتلند Om Region Gotland /
منظره گتلند شامل تنها یک شهرداری میباشد و از تاریخ  1ژانویه  1111منطقه گتلند نامیده
میشود .این منطقه حدود  00311نفر جمعیت دارد که  10111نفر آنها در ویسبی که تنها شهر
گتلند است ،زندگی میکنند .بزرگترین مرکز جمعیت در بیرون ویسبی ،همسه ،سلیته ،روما و
کلینته هامن میباشد.
منطقه گتلند در چندین زمینه مختلف به شهروندان سرویس میدهد .منطقه ازجمله مسئولیت مدرسه،
مراقبت از کودکان ،کتابخانه ها ،مراقبت های بهداشتی ،مراقبت از سالمندان و مراقبت از
معلوالن را به عهده دارد .این منطقه همچنین مسئولیت بهداشت ،پارک ها ،برنامه ریزی برای
جاده ها ،حمل و نقل ،آب و فاضالب ،و غیره را بو عهده دارد.
در گتلند هیچ شورای استان وجود ندارد و بهداشت و درمان ،حمل و نقل عمومی و دیگر وظایف
معمول به عهده منطقه گتلند میباشد .این منطقه همچنین مسئولیت مسائل توسعه منطقه ای ،که در
بسیاری از جاهای دیگر در کشور توسط دولت استانی مدیریت میشود را به عهده دارد .گتلند خود
هم یک شهرستان میباشد.

چشم انداز گتلند
چشم انداز گتلند  1110یک برنامه ای است برای آینده گتلند.در این چشم انداز نوشته شده که
Vision Gotland 2025 / 0202

گتلند باید خالق ترین و جدیترین مکان دریای بالتیک باشد که سرشار از نزدیکی ،رشد پایدار و
پر از شور و حرارت برای زندگی باشد.
Gotland –en ekokommun

گتلند -یک کممون محیط زیستی /
گتلند -یک کممون محیط زیستی یک ابتکار عمل از طرف منطقه گتلند میباشد برای ایجاد یک
جامعه پایدار ازلحاظ محیط زیستی .این شامل تمام افراد در گتلند میباشد و هدف این است که با
همکاری گسترده بتوانیم به یک جامعه با محیط زیست پایدارو با رشد پایدار در گتلند در سال
 1110داشته باشیم.
برای اطالعات بیشتر در مورد کار منطقه گتلند برای ایجاد یک جمعی پایدار میتوانید به سایت
انگلیسی درزیر کلیک کنید http://www.gotland.se/2669

Org nr 212000-0803

Visiting address Visborgsallén 19

E-mail regiongotland@gotland.se

Mailing address Region Gotland, SE-621 81 Visby

Website www.gotland.se

Telephone number +46 (0)498 26 90 00 main
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همکاری بین المللی /
موقعیت جغرافیایی گتلند در دریای بالتیک این جزیره را به یک محل مالقات طبیعی برای مبادالت
بین کشورهای منطقه دریای بالتیک تبدیل کرده است .منطقه دریای بالتیک یکی از مناطق با
سریعترین رشد در اروپابه حساب می اید .گتلند یک بخش طبیعی از این توسعه است و یک
بازیگر قوی درانواع سازمان های همکاری و پروژه های توسعه در منطقه به حساب می آید.
Internationellt samarbete

اینجا شما میتوانید بیشتر در مورد همکاری بین المللی گتلند به زبان انگلیسی بخوانید:
http://gotland.se/50192
ویسبی یک شهر بازرگانی /
گتلند در وسط دریای بالتیک قرار دارد 9 ،میل از ساحل سوئد و  13میل ساحل ساحل لتونی
فاصله دارد .موقعیت جغرافیایی این مکان را به محل مالقات طبیعی تبدیل کرده که در آن
هزاران سال روابط تجاری و تماس های بین المللی برقرار بوده است .در طول تاریخ گتلند تا
حدودی از طریق اتحادیه بآزرگآنآن یک رابط قوی تجاری بین شرق و غرب بود است.
Hansestaden Visby

شهر بازرگانی ویسبی که آن قسمتی از شهر است که داخل دیوارحلقوی قرار دارد ،و در سال
 1990در فهرست یونسکو به عنوان میراث فرهنگی و طبیعی جهان به ثبت رسید.
این شهر بازرگانی خود یک میراث زنده است که دارای محل سکونت ،فعالیت و تجارت است.
جزوه /
در صفحه انگلیسی ما لینک برای جزوه به زبانهای مختلف وجود دارد
http://www.gotland.se/english
Broschyrer
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تماس و ساعتهای اداری Kontakt och öppettider /
محل پذیرش /
در منطقه ویسبورگ در ویسبی دولت مرکزی منطقه گتلند قرار دارد .شما محل پذیرش مشترک
آن را میتوانید در محل ورود ”رود هوست” پیدا کنید.
Reception

آدرس ویزیت Visborgsallén 19, 621 81 Visby
زمان های کار برای بخش پذیرش:
دوشنبه -جمعه از ساعت
روز قبل از روز سرخ از ساعت
روز بعد از معراج عیسی مسیح از ساعت

10411-0400
 0400تا 13411
11411-11411

بخش مدیریت اداره فرهنگ و تفریح در آدرس Björkanderska, Skeppsbron 24, Visby
قرار دارد.
بخش مدیریت اداره دبیرستان و آموزش بزرگساالن در  Regementsgatan 6, Visbyقرار
دارد.
تلفن /
برای تماس با فعالیت های منطقه گتلند شما میتوانید با یک شماره تلفن مشترک تماس بگیرید .
هنگامی که شما با ما تماس میگیرید به یک تلفن گویا وصل میشوید و از طریق دکمه ها میتوانید
انتخاب مورد نظر خود را انجام دهید .برای دریافت اطالعات به زبان انگلیسی یا برای صحبت
با یک اپراتور شماره  9را فشار دهید.
شماره تلفن1090-12 91 11 :
Telefon

اپراتور تلفن در زمان های زیر فعال است:
دوشنبه -جمعه از ساعت
روز قبل از روز سرخ از ساعت
روز بعد از معراج عیسی مسیح از ساعت

10411-0411
 0411تا 10411
10411-9411

ایمیل
regiongotland@gotland.se
E-post /

مترجم /
آن کارمنده اداره که مسئولیت رسیدگی به پرونده شما را در به عهده دارد میتواند برای گرفتن
مترجم به شما کمک بکند .برای دریافت کمک با اداره مربوطه تماس بگیرید.
Tolk
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سازماندهی سیاسی

Politisk organisation /

شورای منطقه /
باالترین مجمع تصمیم گیری در منطقه گتلند شورای منطقه میباشد .شورای منطقه یک شورای
منتخب مردم میباشد و جلسات آن برای شرکت عموم باز میباشد .اعضای این شورا در
انتخابات عمومی هر چهار سال یک بارانتخاب میشوند .شورای منطقه دارای  01عضو میباشد.
Regionfullmäktige

به دلیل نبودن شورای استان در گتلند ،شورای منطقه در مسائلی که معموال به عهده شورای استان
میباشد ،تصمیم گیری میکند ،از قبیل مراقبت های بهداشتی و حمل و نقل عمومی.
شورای منطقه سر مسائلی که دارای اهمیت زیادی برای منطقه و ساکنان منطقه باشد تصمیم
گیری میکند.این شورا مثال سر مالیات ،هزینه ،بودجه منطقه ای ،سرمایه گذاری های عمده ،و
برنامه ها و اهداف برای کسب و کار تصمیم گیری میکند.
هر کمیته دارای یک حیطه مسئولیت میباشد /
زیر شورای منطقه دوازده کمیته وجود دارد که هر یک از این کمیته ها مسئولیت حیطه خاصی
را به عهده دارند.

Varje nämnd har sitt ansvarsområde

هیئت مدیره منطقه یک کمیته ای است که ماموریت های کلی منطقه را هماهنگ میکند و کارهای
دیگر کمیته ها را پیگیری میکند .این هیئت همچنین روی توسعه مناطق ای که دارای اهمیت باال
برای منطقه میباشد ،نظارت دارد .هیئت مدیره منطقه آن تصمیمی را که شورای منطقه گرفته را
اجرا میکند و اموری را که قرار است توسط شورای منطقه تصمیم گیری شود را آماده می سازد.
کمیته ها در منطقه گتلند:
 انجمن منطقه ای
 کودکان و آموزش و پرورش
 ساختمان
 آموزش و پرورش دبیرستان و بزرگساالن
 بهداشت و درمان
 فرهنگی و تفریحی
 کمیته محیط زیست و بهداشت
 انجمن بیماران
 کمیته خدمات اجتماعی
 کمیته فنی
 کمیته های انتخابات
 کمیته سرپرستی ارشد
اطالعات تماس با اعضای منطقه )سیاستمداران(را میتوانید در لینک زیر پیدا کنید:
http://www.gotland.se/61394
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هر کمیته ای دارای یک یا چند اداره مدیریت میباشد که از کارمندان تشکیل شده که به آنها به
اصطالح میگویند مقامات .باالترین رئیس منطقه گتلند مدیر منطقه آقای یان بیورینگه میباشد و
او رئیس مقامات در منطقه میباشد .مدیریت ها آن چیزی را که کمیته ها تصمیم گیری کرده اند
را به اجرا میگذارند .در منطقه گتلند نه مدیریت وجود دارد.


دفتر اجرایی
مسئول کلی مدیریت و کنترل



خدمات مدیریت
پشتیبانی برای دیگر مدیریت ها و همچنین دفتر کمیته بیماران و کمیته سرپرستی ارشد



مدیریت زیست محیطی
برنامه ریزی دقیق و جامع ،مجوزهای ساخت و ساز ،بهداشت محیط زیست ،آب و
فاضالب ،حمل و نقل عمومی و خدمات اضطراری.



مدیریت فناوری
امالک ،آب و فاضالب ،بندر و محیط پارک



اداره فرهنگ و اوقات فراغت
ورزشی ،مراکز تناسب اندام و اوقات فراغت ،کتابخانه ها و مرکز فرهنگی



مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش
مدارس و مهد کودک



مدیریت دبیرستان و مدرسه بزرگساالن
آموزش و پرورش متوسطه و بزرگساالن و دبیرستان.



خدمات اجتماعی
مراقبت از سالمند ،مراقبت از معلولین ،و همچنین به مراقبت فرد و خانواده.



مدیریت درمان و بهداری
بیمارستان های شهرستان ،مراقبت های ویژه ،مراقبت های اولیه و دندانپزشکی

پیشنهاد شهروندی /
افرادی که در گتلند ثبت نام شده میتواند پیشنهاد خود را به شورای منطقه ارسال کند ،اسم آن
پیشنهاد شهروندی است .این حق برای بچه ها و جوانان و افراد خارجی که حق رائ شهری
ندارند هم شامل میشود .انجمن ها ،شرکت ها و سازمان ها نمیتوانند پیشنهاد شهروندی بدهند.
Medborgarförslag
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یک فرم مخصوص برای ارائه پیشنهاد شهروندی وجود دارد که باید به صورت کتبی امضا و ارسال
شود .لینک اینترنتی برای دسترسی به فرم پیشنهاد شهروندىhttp://www.gotland.se/44835:
اطالعات در مورد انتخابات /
به سایت اداره انتخابات برای کسب اطالعات بروز در مورد انتخابات عمومی مراجعه کنید
http://www.val.se
Information om val
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بازدید ،انتقال یا راه اندازی شرکت در گتلند
Besöka Gotland, flytta hit eller etablera företag
آیا شما میخواهید به عنوان توریست از گتلند بازدید کنید ،به اینجا منتقل شوید یا اینکه میخواهید
یک فعالیتی را در اینجا راه اندازی کنید؟ آن وقت سازمان الهام گتلند میتواند به شما کمک کند .
شما میتوانید در سایت www.gotland.comبیشتر در مورد الهام گتلند بخوانید.شما همچنین
میتوانید با شماره تلفن  0940-00 71 00تماس بگیرید.
دفتر توریستی Turistbyrå /

آدرس ویزیتDonnerska huset, Donnersplats1, Visby :
تلفن1090-11 10 11 :
ایمیلinfo@gotland.com :
برای مشاهده ساعت های اداری به وب سایت گتلند مراجعه کنید www.gotland.com.
دفتر اسباب کشی Inflyttarbyrån /
برای عالقمندانی که میخواهند به گتلند منتقل شوند ،دفتر اسباب کشی به آنان اطالعات عملی
میدهد ،مثال در مورد مسکن و مراقبت از کودکان.

آدرس ویزیتDonnerska huset, Donnersplats1, Visby :
تلفن 0940-00 71 00:
ایمیلinflyttarbyran@gotland.com :
برای مشاهده ساعت های اداری به وب سایت گتلند مراجعه کنید www.gotland.com
خانه گتلند GotlandsHem /

خانه گتلند یک شرکت مسکن میباشد که آپارتمان و سالن اجاره میدهد .خانه گتلند یک شرکتی
است که تماما متعلق به منطقه گتلند میباشد.
شما میتوانید در این لینک بیشتر در مورد خانه گتلند بخوانید http://www.gotlandshem.se/
کسب و کار /
راهنمای شرکت و دفتر استقرار گتلند صاحبان شرکت در منطقه گتلند را یاری میکند .اینجا شما
میتوانید در مورد استقرار ،ایجاد ارتباط و همچنین راهنمای در مورد مقامات ،تامین مالی،
مشاوره ،اجازه ها و پروانه ساختمان ،مکان های خالی و دیگر مسائل کمک و راهنمای دریافت
کنید .راهنمای شرکت گتلند در ”دنرسکا هوست” در ویسبی قرار دارد  .در”دنرسکا هوست ”
سازمانهای دیگر که درترویج کسب و کار فعالیت میکنند هم وجود دارد.شما در سایت
www.gotland.comمیتوانید اطالعات بیشتری دریافت کنید.
Näringsliv

آدرس ویزیتDonnerska huset, Donners plats 1, Visby :
برای ساعت های اداری و اطالعات تماس بروید به وب سایت الهام گتلند در
www.gotland.com.
مشاوره  IFSبخشی از شریک شرکت ”المی” میباشد و به کارآفرینان با پیشینه خارجی که در
مورد شروع و یا در حال حاضر در حال اجرا یک کسب و کار می باشد.مربوط میشود.
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لینک مشاوره IFS: http://www.almi.se/Gotland/Erbjudanden/IFS-Radgivning/
انجمن بین المللی گتلند در راستای کمک به افراد مهاجر که می خواهند یک شرکت در گتلند راه
اندازی کنند فعالیت میکند.
شماره تلفن101-010 11 03 :
در منطقه گتلند کار کنید /
منطقه گتلند با حدود  2111کارمند ،بزرگ ترین کرفما در این جزیره به حساب می آیداین منطقه
سالنه حدود  011کارمند جدید استخدام میکند .در طول تابستان ،ما به همکاران بیشتری در
درجه اول در بخش مراقبت های بهداشتی نیاز داریم.آگهی های کار در لینک زیر منتشر میشود
http://www.gotland.se/jobbahososs
Jobba inom Region Gotland
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کمک در شرایط اضطراری Hjälp vid akuta situationer /
اگر بیمار بشوید
اگر مریض شدی ،صدمه دیده و یا نیاز به مشاوره در مورد سالمتی خود داشتید ،این کار ها را
انجام میدهید:
Om du blir sjuk /

 .1با مرکز دارمان تماس بگیرید /
اگر در مورد سالمتی خود نیاز به راهنمای دارید در وهله اول با مرکز دارمان خود تماس
حاصل کنید .در مرکز دارمان شما از جمله دکتر های متخصص وجود دارد که میتوانند کل بدن
را ارزیابی کنند .در صورت نیاز او شما را به دیگر متخصص ها در بخش درمان ارجاع
میدهد .در مرکز درمان شما همچنین برای اکثر بیماریهای اورژانس کمک دریافت خواهید
کرد .مراکز درمان یک زمان بندی های بخصوصی برای ویزیت های ارژنس دارند.در سایت
 www.1177.seشما میتوانید در مورد مراکز درمان موجود در منطقه اطالع حاصل کنید.
Kontakta vårdcentralen

.2

 7711مشاوره بهداشت و درمان از طریق اینترنت و تلفن
1177 - Råd om vård på webb och telefon

اگر شما در ساعت های بسته بودن مرکز درمان )عصر و آخر هفته) نیاز به مشاوره داشتید شما
میتوانید با مشاوره پزشکی که در تمامی ساعت باز میباشد تماس بگیرید.شماره تماس 1100
میباشد .شما همچنین میتوانید از وب سایت  1177.seبازدید کنید.مشاوره پزشکی یک بخش
تکمیلی برای مراکز درمان میباشد.
.3

 770در صورت آسیب جدی یا بیماری /
112 - Vid allvarlig skada eller sjukdom

اگر شما بطور جدی مریض شدید یا اگر حادثه ای رخ داد -شما با شماره اارژانس تماس
میگیرید ،شماره آن  111میباشد ،و به آنها میگوید که چه اتفاقی افتاده ،سپس اپراتور شماره
ارژانس به آن امکاناتی که در آن منطقه وجود دارد اطالع میدهد تا شما کمک مناسب را دریافت
کنید.
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Region Gotland

خشونت خانگی Våld i nära relationer /
کمک و حمایت اضطراری Akut hjälp och skydd /
در صورت نیاز اضطراری به حمایت و پشتیبانی با شماره ارژانس  111تماس بگیرید.

خدمات اجتماعی مسئول ارائه پشتیبانی و کمک به افراد و کودکانی است که تحت آزار قرار گرفته
اند .عصر ها ،شب ها و آخر هفته ها شما میتوانید با بخش ارژانس خدمات اجتماعی تماس بگیرید
برای گرفتن کمک اضطراری در مورد مشکالت خانوادگی و روابط ،خشونت و تهدید در خانواده
یا مشکلت اعتیاد .برای تماس با بخش ارژانس خدمات اجتماعی .با شماره  1090-12 91 00تماس
بگیرید .این بخش در تمامی روزها برای بزرگساالن و کودکان از ساعت  13-12باز میباشد .برای
موارد فوری در ساعات کسب و کار در روزهای عادی هفته ،با خدمات اجتماعی دربخش شخصی
و خانوادگی با شماره  1090-12 00 19تماس بگیرید.
”ترافم” یک خط تلفن ملی برای زنان خارجی است که در تمامی ساعت بازمیباشد.این تماس در
قبض تلفن شما دیده نمیشود .شماره تماس 111-01 11 11
برای جوانان /
آیا میترسید؟ آیا کسی با شما بد رفتاری کرده یا به کسی از آشنا های شما آسیب رسانده؟ این
تقصیر شما نیست !شما میتوانید هنگامی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،مورد آزار واقع شده
و یا به هر دلیل دیگر احساس ناراحتی داشتید با خط کمکی بریس تماس بگیرید .در بریس تمام
صحبت ها محرمانه میباشد و اگر شما نخواهید الزم نیست که اسم خود را بگویید .شما در هر
زمان میتوانید تماس بگیرید و تماس مجانی میباشد .شماره تلفن112 111 :
För dig som är ung

