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كتب سهلة القراءة للبالغين
تعتبر قراءة الكتب السهلة طريقة جيدة لتعلم اللغة السويدية، حيث تحتوي مكتبتك 

على كل من الكتب الخيالية والواقعية بلغة سويدية سهلة القراءة. وسيساعدك 
العاملون في المكتبة في العثور على الكتب التي تحبها والتي تكون في مستوى 

مناسب لقدراتك. 

بعض الكتب تتوافر بلغة أخرى باإلضافة إلى اللغة السويدية سهلة القراءة، على 
سبيل المثال اللغة السويدية مع العربية أو اللغة السويدية مع الدارية. كما تتوافر 

الكثير من الكتب في صورة صوتية. 

 وإليك موقعين إلكترونيين لشركات تنتج كتباً سهلة القراءة للبالغين:
 ll-forlaget.se 
viljaforlag.se



األخبار سهلة القراءة
تعتبر Sidor 8 جريدة تصدر باللغة السويدية سهلة القراءة. وهي ال تنتمي ألي 

حزب أو جمعية سياسية. فالصحفيون العاملون في الجريدة يقررون ما هي 
القصص اإلخبارية التي من المهم نقلها إلى القراء.

يمكنك قراءة Sidor 8 في مكتبتك. كما يمكنك قراءة Sidor 8 واالستماع إليها 
 عبر اإلنترنت أو من خالل أحد التطبيقات الموجودة على هاتفك الجوال. 

8sidor.se

تعد Sesam جريدة أخرى يمكنك قراءتها في مكتبتك. تُكتب Sesam بلغة بسيطة. 
 وتوجد قائمة كلمات لكل مقال في الجريدة. 

sesam.nu

Radio Sweden på lätt svenska )راديو السويد بالسويدية السهلة( هو اآلخر 
برنامج إخباري ُمعد لألشخاص الذين وصلوا السويد مؤخراً. يوجد برنامج 

جديد يروي األخبار األكثر أهمية في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر يومياً من 
االثنين إلى الجمعة. كما يمكنك االستماع إلى البرنامج على الموقع اإللكتروني 

 أو تحميله على الحاسوب أو الهاتف الجوال الخاص بك. 
sverigesradio.se



المعلومات المدنية سهلة القراءة
يوفر كثير من السلطات المعلومات باللغة السويدية سهلة القراءة. ابحث عن 

الرمز »LL« أو النص »Lättläst« على الموقع اإللكتروني. 

كذلك توفر معظم السلطات المعلومات باللغات األخرى. ابحث عن النص 
Other languages )لغات األخرى(. وفيما يلي بعض األمثلة للسلطات التي 

 توفر المعلومات باللغات األخرى:
  migrationsverket.se 

  arbetsformedlingen.se 
forsakringskassan.se

Information om Sverige موقع إلكتروني مخصص للوافدين الجدد إلى 
السويد. وهو يقدم معلومات عن السويد والمجتمع السويدي باللغة السويدية 

 السهلة وباللغات األخرى. 
 informationsverige.se

Alla Väljare موقع إلكتروني يختص بنشر ما يتعلق باالنتخابات والسياسة 
.8 Sidor باللغة السويدية سهلة القراءة، وقد تم إنشاؤه بواسطة أسرة تحرير 

allavaljare.se

تقدم البلدية التي تسكن فيها معلومات حول المدارس والمنازل والدعم والرعاية. 
ويمكنك العثور على الموقع اإللكتروني للبلدية التابع لها بإدخال اسم البلدية 

 متبوعاً بالمقطع .se - على سبيل المثال: 
botkyrka.se 
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