
 قصتك! نرغب في معرفة

 ك. هل حضرت الى السويد كالجئ؟ نود في هذا الحال االستفادة من قصتك و ذكريات

  

تقوم متاحف  نطاق مشروع مشترك فهم العصر الذي نعيش فيه. فيلتمكن من ل هامةً أمورأً تعتبر  األشخاص و حكاياتهم  ذكرياتإن 

في جامعة لوند منذ خريف عام الفنون  الثقافة و قسم و المعاهد التابعة الى الثقافةهيئة  و كريستيان ستادالمتحف اإلقليمي في  و مالمو

ألسباب مختلفة وفي ، و نحن اآلن نقوم بجمع ذكريات وقصص الناس الذين ـ و لجوانب المختلفة للجوء و اإلندماجاتوثيق ب 2015

 من صبح جزءاً إن قصتك ستذكرياتك وقصتك!  كالجئين إلى السويد. نحن نود أن نتمكن من مشاركتك حضروا ـ  أوقات مختلفة

 خرى.األتقديمية العروض الالمعارض أو  لبحث و فيغراض احف. سيتم استخدام ما تقوله لنا ألأرشيف المتمحفوظات 

  

لهروب من ك قبل وبعد ااألمر هنا حول حيات كونيمكن أن ي. اختيار كم ترغب في الكتابة، بشكل مختصر أو مطول مع التفاصيليمكنك 

عن الذكريات والتجارب التي  و يدور األمر كذلك حول أناس قابلتهم. يمكن أن هافيالحالية وحياتك  البالد أو حول وصولك الى السويد

و . إن اإلمالء و النحو في الكالم عنه. إن األمر متروك لك لتقرر ما هو الشيء المهم الذي ترغب أو سلبيةيمكن أن تكون ايجابية 

كنت ما إذا  امور ال تهمنا و يمكنك الكتابة باللغة التي تريدها. بطبيعة الحال، في امكانك ابقاء اسمك مجهوالً  المسائل اللغوية األخرى

 كافة القصص موضع ترحيب!إن ترغب في ذلك. 

  

 . لتحديد موعد للمقابلةشارلوت أو كارين تصال بفي امكانك أن تتكلم شفوياً معنا بدالً من ذلك. قم باإل

  

إذا  هاأو تصوير هل يمكنك أن تتكلم عنها؟ في امكاننا استنساخهالقصتك؟  هل لديك صور أو أشياء أخرى تشعر أنها ذات أهمية بالنسبة

 . ما كنت ترغب في اإلحتفاظ بها

  

 نود أن نعرف ما يلي:

  

 اختياري ـ سماال

 خرآ شيء/ىثنأالجنس ذكر/

 سنة الوالدة

 بلد الميالد

 مكان الميالد

 أتيت إلى السويد؟في أي سنة 

 اختياريـ  البريد اإللكترونيعنوان أو  رقم الهاتفبيانات التواصل 

  

 إلى: العادي ما عن طريق البريدشياء إإرسال األيمكنك 
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