موږ غواړو ستاسو کیسه واورو!
آیا تاسو د کډوال په صفت سویډن ته راغلي یاست؟ موږ غواړو ستاسو داستان او خاطرې واورو.
\
ستاسو کولی شئ په خپله خوښه لنډه یا په تفصیل سره کیسه وکړئ .تاسو کولی شئ چې د تېښتې څخه مخکې او وروسته ژوند په اړه،
سویډن ته د راتګ او په سوېډن کې د اوسني ژوند په اړه ،یا د هغو خلکو چې تاسو ورسره آشنا شوي یاست ،خوږو او ترخو خاطرو
او تجربو په اړه کیسه وکړئ .تاسو په خپله پرېکړه کوئ چې ستاسو لپاره کوم شی مهم دی چې موږ ته یې ووایاست .موږ د امال،
ګرامر او نور ژبني مسایلو پرواه نه لرو .تاسو کولی شئ د خپلې خوښې په ژبه لیکنه وکړئ .او طبعا که چېرې تاسو غواړئ چې نوم
مو څرګند نشي نو نوم مو پټ پاتې کېږي .زموږ سره هر ډول کیسې منل کېږي.
او که چېرې غواړئ د لیکلو په ځای په خوله کیسه وکړئ نو دا ډول امکان هم شتون لري .د لیدنې کتنې لپاره یو وخت ټاکلو لپاره د
شارلوت یا کارین سره اړیکه ټینګه کړئ.
آیا داسې انځور یا نور مواد لرئ چې ستاسو په نظر ستاسو د کیسې لپاره اړین دي؟ آیا د هغو په اړه تشریح راکولی شئ؟ که چېرې
تاسو غواړئ خپل مواد بېرته ترالسه کړئ نو موږ یې کاپی یا انځور اوباسو.
همدا راز موږ الندینیو مالوماتو ته هم اړتیا لرو:
نوم  -اختیاري
نارینه/ښځینه/نور
جنس
د زېږېدنې کال
د زېږېدنې هېواد
د زېږېدنې سیمه
په کوم کال کې سویډن ته راغلي یاست؟
د اړیکې مالومات ،د ټیلیفون شمېره یا د برېښنالیک پته  -اختیاري
تاسو کولی شئ دا مواد په الندینۍ پته راواستوئ:
Kulturen
Box 1095
221 04 Lund
او یا یې د برېښنالیک له الرې راولېږئ:
شارلوت اوکرمان ،د ټیلیفون شمېره charlotte.akerman@kulturen.com ۰۴۶ – ۳۵ ۰۴ ۱۶
کارین هندفلت ،د ټیلیفون شمېره karin.hindfelt@kulturen.com ۰۴۶ – ۳۵ ۰۴ ۱۲

