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کتابهای ساده برای بزرگساالن 
خواندن کتابهای آسان طریقه خوب برای آموزش زبان سویدنی است. شما میتوانید 
در کتابخانۀ تان کتابهای داستانی و علمی ساده زبان سویدنی را دریابید. کارمندان 

کتابخانه، شما را در حصۀ دریافت کتبی که عالقمند به خوانش آن هستید و مناسب به 
سویۀ تان باشد کمک خواهد کرد.

بعضی از کتاب ها به زبان های دیگر و به زبان ساده سویدنی نیز قابل دسترس اند 
بگونۀ مثال به زبان های سویدنی، عربی یا سویدنی و دری. بسیاری از کتاب ها 

بصورت صوتی نیز موجود اند.

در زیر دو ویبسایت شرکت های آورده شده که کتاب ها را برای بزرگساالن به زبان 
 ساده چاپ میکنند:
 ll-forlaget.se 
viljaforlag.se
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اخبار به زبان ساده
هشت سیدور Sidor 8 روزنامه ی است که به زبان ساده سویدنی به چاپ میرسد. این 

روزنامه به کدام حزب یا انجمن سیاسی تعلق ندارد. روزنامه نگارانی که برای این 
روزنامه کار میکنند در مور اهمیت خبردهی رویداد ها تصمیم میگیرند. 

شما میتوانید این روزنامه را در کتابخانۀ تان بخوانید. همچنان شما میتوانید این 
روزنامه را از طریق انترنیت یا ذریعه ی اپلکیشن تلیفون موبایل تان آنرا بخوانید و یا 

 به آن گوش دهید. 
8sidor.se

سیسم Sesam روزنامه ی دیگریست که شما میتوانید آنرا در کتابخانۀ تان بخوانید. 
این روزنامه به زبان ساده نوشته شده است. در این روزنامه فهرست واژه ها برای هر 

 مقاله بیان گردیده است.
sesam.nu

Radio Sweden på lätt svenska، رادیو سویدن به زبان سادۀ سویدنی عبارت از 
برنامه خبری برای افرادی است که تازه به سویدن آمده اند. یک برنامه جدید دیگر در 

این رادیو مهمترین اخبار را ساعت 4 بعد از ظهر همه روزه به روز های دوشنبه- 
جمعه نشر میکند. همچنان شما میتوانید به این برنامه از طریق ویبسایت رادیو گوش 

 فرادهید و یاهم آنرا به کمپیوتر یا تلیفون موبایل تان دانلود کنید. 
sverigesradio.se
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معلومات مدنی به زبان ساده 
بسیاری از ادارات دولتی به زبان سادۀ سویدنی معلومات را فراهم می سازند. به 

سمبول LL یا متن Lättläst در ویبسایت نگاه کنید. 

بسیاری از ادارات به زبان های دیگر نیز معلومات تهیه میکنند. در این خصوص به 
متن )زبان های دیگر( نگاه کنید. در ذیل مثالی از اداراتی ذکر شده اند که به زبان 

 های دیگر معلومات تهیه میکنند:
  migrationsverket.se 

  arbetsformedlingen.se 
forsakringskassan.se

Information om Sverige  این ویبسایت برای افرادی است که تازه به سویدن 
آمده اند. معلومات در مورد سویدن و جامعه سویدن در این ویبسایت به زبان سادۀ 

 سویدنی و سائر زبانها تهیه شده است. 
 informationsverige.se

ویبسایت  Alla Väljare مسائل مربوط به انتخابات و سیاست را به زبان سادۀ 
سویدنی به نشر میرساند.  این ویبسایت از سوی کارمندان نشراتی Sidor 8  ایجاد 

 شده است..
allavaljare.se

شهرداری که شما در آن زندگی میکنید معلوماتی را در مورد مکاتب، خانه ها، 
کمک ها و مراقبت ها فراهم می سازد. شما میتوانید ویبسایت شهرداری خود را از 

 طریق درج نام شهرداری و سپس .se  دریابید. مثال زیر را ببینید: 
botkyrka.se 
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