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 لھ ئوپساال

  سھرباری ئھوەی کھ ئاھھنگگێڕانی نھریتییانھی ئھمساڵ ھھڵوەشێنراوەتھوە، الوان گردئھبنھوە و 
ی  1ئھمھش شتێکی نائاسایی نییھ کھ ڕۆژی پشووی ڤالبۆری(جھژنی بھھار، ئێوارەی بھرلھ 

دەرمانگھلی تر بۆ الوەکانمان.  ئھپریل) دەبێتھ یھکھم پھیوەندیی لھگھڵ ئھلکوھول یاخود گو�ن/
بھھار دەست بھ ھاتنھناوەوەی خۆی ئھکات و ماوەیھکی زۆر ناخایھنێ دوای ئھویش کھ کاتی  
کۆتاییھێنان بھ خوێندگاکان دێتھپێش، کھ ئھویش لھو دەرفھتانھیھ کھ زۆر لھ الوان ئھیانھوێت تێیدا  

 شادیی بگێڕن. 

منداڵھکانمان بکھین و سھرنجیان ڕاکێشین بۆ ئھو مھترسییانھی کھ ئھوە گرنگھ کھ ئێمھ لھم بارەیھوە قسھ لھگھڵ 
ئھوان لھوانھیھ چ خۆیان چ کھسانی تر پێی دووچارکھن. لھوانھیھ وەک پھروەردەکارێک ھھستی نیگھرانیت بۆ 

  ئھم کاتھ ھھبێت و کھ چاولێبوون سھختھ، بھ�م پشتگیریی ھھیھ وەرگیرێت.
 

 وردەئامۆژگارییھک لھ دەستپێکردنی ڤالبۆری و کۆتاییھێنان بھ خوێندنگاکان:چھند  
  لھڕێگھی حھزبھزانین و گوێبیستبوونی منداڵھکھت،قسھ لھبارەی شادییگێڕانھکھوە بکھ 

 لھھھمان کاتدا ئاشکرا بھ لھ سنوورەکانت و ئھلکوھول مھکڕە. 
  لھماوەی ڕۆژەکھدا/ئێوارەکھدا ،لھگھڵ مناڵھکھتپھیوەندییھکھ بھێڵھوە 

  و ڕێساگھلی ھاوبھش دانێن.ھاوکاریی لھگھڵ دایکوباوکانی تر بکھ  
 /https://www.iq.se/tonarsparloren: بۆ ئامۆژگاریی زیاتر و پشتگیریی، بڕوانھ 

 
 

 گھرانی ئھوەیت منداڵھکھت ئھلکوھول یان تلیاک بھدبھکاربھێنێت نی ،ئایا تۆ وەک گھورەساڵ
 ungdomscentrum@uppsala.se، یان 018-50 15 727:  پھیوەندیی بھ سھنتھری الوان بکھ بھ

 

 س�وی دۆستانھ 
 Uppsala ungdomsjour  ئشکگریی الوانی ئوپساال 

  ھاوکارییا لھگھڵ خوێندنگا، خزمھتگوزاریی کۆمھ�یھتی، پۆلیس و کاتی ئازادلھ 

 
 پھیوەندیی

Facebook: Uppsala Ungdomsjour 
Instagram :UppsalaUngdomsjour 

 98 63 593-072: تھلھفۆن
 uppsalaungdomsjour@uppsala.se ى: پۆستی ئھلھکترۆنیک
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