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Samhällsorientering för asylsökande i Falun
Nu kan du som är asylsökande delta i
Falu kommuns samhällsorientering
• Kursen är gratis och arrangeras av Falu kommun.
• Du kan studera kursen på ditt modersmål, lätt
svenska eller annat språk du kan.
• Kursen är två gånger i veckan och cirka 3 timmar
per gång.

Varför ska du studera
samhällsorientering?
I kursen får du information om:
• Dina rättigheter och skyldigheter
• Svensk demokrati
• Praktiskt vardagsliv
• Arbete och utbildning
• Bostad
• Hälsa och sjukvård
• Barn och familj
• Hur det svenska samhället är organiserat
Syftet med samhällsorienteringen är att göra det
lättare för dig att komma in i det svenska samhället.
Du får ett intyg när du är klar med utbildningen.

Falu kommun har fått projektmedel från Länsstyrelsen
i Dalarna för att bedriva samhällsorientering för asylsökande.

Reseersättning
Om du deltar i kommunens samhällsorientering kan
du söka pengar för att åka till aktiviteten.
Du kan söka pengar för din resa om du har mer än tre
(3) kilometer till aktiviteten från ditt hem.
Du kan söka pengar till resan vid kortare avstånd om
du har en funktionsnedsättning som gör att du inte
kan gå till aktiviteten.
Fråga samhällsinformatören, Adam Dubad, om ett
intyg för reseersättning. Intyget ska du ta med dig
till Migrationsverket som bedömer din ansökan.

Anmäl dig till kursen
Kontakta vår samhällsinformatör som pratar
svenska, engelska, soomaali och العربية
Adam Dubad
Telefon: 023-860 51
E-post: adam.abdulahy.dubad@falun.se
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Civic orientation for asylum seekers in Falun
If your are seeking asylum you can now
participate in civic orientation in Falun
• The course is free of charge and arranged by the
municipality of Falun.
• You can do the course in your native language, in
easy-to-understand Swedish, or in some other
language that you know.
• The course is two times a week and around three
hours per occasion.

Why should you study a
civic orientation course?
In the course you will receive information about:
• Your rights and obligations
• Swedish democracy
• Practical everyday life
• Work and education
• Housing
• Health and medical care
• Children and family
• How Swedish society is organised

Travel expenses
If you participate in the course, you can apply for
travel expenses to go to the activity. You can apply
for money for your trip if you have more than three
(3) kilometers to the activity from your home. You
can apply for money for the trip at shorter distances
if you have a disability that makes you unable to go
to the activity.
Ask the information officer, Adam Dubad (see contact information below), for a certificate for travel
compensation. You must bring the certificate with
you to the Swedish Migration Board, which assesses
your application.

Register for the course
Contact the information officer who speaks svenska,
english, soomaali and ةيبرعلا
Adam Dubad
Telephone: +46(0)23-860 51
E-mail: adam.abdulahy.dubad@falun.se

The purpose of civic orientation is to make it
easier for you to get into Swedish society.
You will receive a certificate when you have
completed the course.
Falu municipality has received project funding from the County Administrative Board in Dalarna
to conduct civic orientation courses for asylum seekers.

