
 إىل كل من هو جديد
 يف السويد



إيستاد لديها مركز مدينة من القرون الوسطى 
ومجموعة واسعة من الجمعيات والحياة الثقافية. 

لديها املواقع الطبيعية الجميلة، والشواطئ الرملية 
وأماكن الصيد الصغرية.

من هنا ميكنك بسهولة السفر إىل ماملو 
وكوبنهاغن عن طريق السيارة أو القطار. يلعب 

ميناء إيستاد دورا هاما كحلقة وصل للقارة، 
املسافرين وحركة الشحن عىل حد سواء. 

  .www.ystad.se :تصفح املوقع

مرحبا بكم يف  
إيستاد  بلدية 



اللغة السويدية للمهاجرين
يتوفر ضمن تعليم الكبار يف بلدية إيستاد دورات تعليمية يف اللغة السويدية لكل من 

وصل حديثا. تحصل عىل تعليم أسايس يف اللغة السويدية.
من الذي ميكن قبوله يف تعليم اللغة السويدية للمهاجرين SFI يف إيستاد؟

إذا كنت مسجل يف قيد نفوس إيستاد وتفتقر إىل املعرفة يف اللغة السويدية ميكن قبولك 
اللغة السويدية يف تعليم اللغة السويدية للمهاجرين. 

التسجيل:
www.ystad.se/forumystad :استامرة التسجيل املتوفرة عىل املوقع

عنوان الزيارة:
Forum Ystad

Björnstjernegatan 10 A-C
 271 39 Ystads kommun
رقم الهاتف: 75 74 0411-57

info@forum-ystad.nu :الربيد االلكرتوين
كل من يشارك أو سوف يشارك ضمن برنامج الرتسيخ يف مكتب العمل سيتم تسجيله 

تلقائيا يف تعليم اللغة السويدية للمهاجرين.

تعليم الكبار  



لدينا يف السويد التعليم اإللزامي والحق يف التعليم. يبدأ التعليم اإللزامي العام الذي 
يكمل يف الطفل سبعة سنوات وينتهي بعد السنة التاسعة يف املدرسة. الذهاب إىل املدرسة 

مجاين.
ويشارك معظم األطفال أيضا يف مرحلة ما قبل املدرسة يف سن ست سنوات. يجب عليك 

تسجيل الطفل يف أقرب وقت ممكن إىل قسم استقبال األطفال يف املدارس يف إيستاد.

دار الحضانة
تتوفر دار الحضانة لألطفال من عمر سنة إىل خمس سنوات.

يكون الطفل يف دار الحضانة عندما يعمل أو يدرس الوالدين أو إذا كان الطفل من ذوي 
االحتياجات الخاصة بسبب وضع األرسة بشكل عام.

تكون دار الحضانة مفتوحة عادة يف أيام األسبوع بني الساعة 6:30 حتى 18:30.
تستقبل نات اوغالن Nattugglan/  األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 1-13 سنة عىل 

مدار الساعة عىل مدار السنة.
الرسوم

يجب عليك دفع رسوم للحصول عىل مكان يف رياض األطفال. اتصل باملسؤول اإلداري يف 
املدرسة التي يذهب إليها أطفالك للحصول عىل مزيد من املعلومات.

كام ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين للبلدية www.ystad.se  تحت وصلة>  املدرسة 
ومرحلة ما قبل املدرسة > مرحلة ما قبل املدرسة > معلومات أو إدخال رسوم رعاية 

األطفال يف حقل البحث.
مدرسة االستقبال

 مدرسة االستقبال هي مدرسة لألطفال حديثي الوصول إىل السويد من عمر 6-16 عاما 
)أي من الصف التمهيدي إىل الصف التاسع األسايس(. 

نستقبل يف املدرسة الطالب من أجل اإلعداد والتعرف عليهم.
وسوف يستغرق هذا حوايل 2-1 من الفصول الدراسية. ثم ينقل األطفال بعدها إىل 

 املدرسة املستقبلة. 
رقم هاتف مدرسة استقبال: 61 00 070-846

مراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس )فريتيدس(
تتوفر اإلمكانية لجميع األطفال من مرحلة ما قبل املدرسة )ست سنوات( إىل الصف 

السادس )إىل للفصل الدرايس الربيعي السنة التي يكمل فيها الطالب 13 عاما( للحصول 
عىل مكان يف مراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس فريتيدس إذا كان هناك حاجة. تتوفر 

هذه املراكز يف مبنى املدرسة. تتعاون املدرسة ومراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس. 
نحن نقدم خدمة مراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس بالقدر الالزم مع مراعاة أوقات 

مدارس األطفال



عمل أو دراسة الوالدين. مراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس مفتوحة طوال العام. 

الرسوم
يجب عليك دفع رسوم للحصول عىل مكان يف مراكز رعاية الطفل بعد الدوام املدريس. 
اتصل باملسؤول اإلداري يف املدرسة التي يذهب إليها أطفالك للحصول عىل مزيد من 

املعلومات.
كام ميكنك زيارة املوقع اإللكرتوين للبلدية www.ystad.se  تحت وصلة <  املدرسة 
ومرحلة ما قبل املدرسة > مرحلة ما قبل املدرسة < معلومات أو إدخال رسوم رعاية 

األطفال يف حقل البحث.

استامرة الطلب
يف موقع سكول بورتالني ميكنك تقديم طلب للحصول عىل مكان يف مراكز رعاية أطفال 

املدارس وتسجيل الجدول الزمني والقراءة عن الرسوم والقواعد.
skolportalen.ystad.se :اقرأ املزيد عىل املوقع

التمهيد اللغوي
يتوفر التعليم املدريس يف ثانوية إيستاد للشباب حديثي الوصول يف عمر الثانوية.

 www.ystadgymnasium.se :تتوفر استامرة الطلب عىل املوقع

األطفال طالبي اللجوء
جميع األطفال من طالبي اللجوء يف السويد لديهم الحق يف الذهاب إىل املدرسة. ال 

يقع عليهم واجب التعليم اإللزامي ولكن لديهم الحق يف الذهاب إىل املدرسة من فصل 
الخريف الذي يتم فيه الطفل 6 سنوات. الحق يف التعليم هو الساري حتى يف املدرسة 
الثانوية. حتى لو أتم طالب اللجوء عمر 18 عاما فمن حقه إنهاء تعليمه. تقدم خدمة 

رياض األطفال لألطفال طالبي اللجوء ملدة 15 ساعة يف األسبوع لألعامر 3-5 سنوات.



نشاط روضة األطفال املفتوحة للبالغني مع األطفال 0-5 سنوات. )تشمل أيضا األشقاء 
األكرب سنا(. تقدم خدمة نشاط روضة األطفال املفتوحة يف إيستاد من قبل الكنيسة 

السويدية. وهو نشاط اجتامعي يهدف إىل إنشاء شبكات اتصال بني اآلباء. هذه الخدمة 
مجانية.

أبرشية إيستاد 
أيام االثنني واألربعاء والخميس 09.00-11.00 وكذلك يف أيام األربعاء 13.00-15.00، رقم 

الهاتف: 09 0411-692
www.svenskakyrkan.se/ystad

أبرشية لوديروب
بيبي كافيه أيام الثالثاء 9.00-11.30، رقم الهاتف: 46 45 0411-52

www.svenskakyrkan.se/loderup

أبرشية سوفيستادبيغدين
بيبي كافيه أيام االثنني 11.30-9.30

 نشاط روضة األطفال املفتوحة، أيام الخميس يف األسابيع ذات األرقام املزدوجة
16.00-14.00

بيبي ريتميك أيام الثالثاء 11.00-10.00
رقم الهاتف:02 610 -0411  

www.svenskakyrkan.se/sovestadsbygden

أبرشية ستورا شوبينغه
بيبي كافيه، رقم الهاتف: 51 86 55 -0411

www.svenskakyrkan.se/stkopinge

أبرشية ليونيت
 شريكيس مع لعب عىل أنغام املوسيقى، أيام الثالثاء: 13.00-15.30 واألربعاء:

11.30-09.30
www.svenskakyrkan.se/ljunits

فرالسينغس آرميه يف إيستاد
 نشاط روضة األطفال املفتوحة، أيام الخميس 14.00-16.00 لألطفال يف عمر:

0-6 سنوات رقم الهاتف:49 51 0411-55 

نشاط روضة األطفال املفتوحة / دار حضانة



اونغدومينس هوس / أوفاال سكاتيبارك
 تتوفر هنا النشاطات للشباب بعد الدوام املدريس. يوم واحد يف 

األسبوع تكون مفتوحة الستقبال األصغر سنا، األوقات األخرى تفتح أبوابها للشباب يف 
األعامر 13-25 عاما.

اونغدومينس هوس وأوفاال سكاتيبارك مجانية.
أيام االثنني مفتوحة لطالب املرحلة املتوسطة 21.00-17.00

األيام الباقية مفتوحة للشباب يف األعامر 13-25 عاما
أيام الثالثاء - الخميس 14.00-21.00 وأيام الجمعة 23.00-18.00

أيام األحد 19.00-15.00
Industrigatan 8 :العنوان

رقم الهاتف: 42 73 0411-57
ungdomenshus@ystad.se :الربيد االلكرتوين

شوبينغهربوس موتيسبالتس
Åvägen, Gamla Biografen :العنوان

أيام الثالثاء مفتوحة لطالب املرحلة املتوسطة 17.00-14.00
رقم الهاتف: 34 74 0768-95

لوديروبس موتيسبالتس
Bollgatan :العنوان

أيام األربعاء مفتوحة لطالب املرحلة املتوسطة 14.00-17.00
رقم الهاتف: 34 74 0768-95

سفارتيس موتيسبالتس
Orgelgatan 1, Svarte skola :العنوان

أيام الخميس مفتوحة لطالب املرحلة املتوسطة 17.00-14.00
 التغيري يف أوقات الدوام وغريها من املعلومات تجدها عىل املوقع:

facebook.com/ungdomenshus.ystad

أوبن هاوس أوسرتلني
Båtmansgatan 1, 271 50 Ystad :العنوان

مكان لقاء للشباب والبالغني من اجل أوقات فراغ مفيدة. موسيقى، ثقافة واحتفاالت 
وغريها. أوقات الدوام: أيام االثنني - الجمعة، .21.00-14.00 

صاالت النشاطات / نوادي أوقات الفراغ



آرينا إيستاد وحاممات السباحة
آرينا إيستاد، مكان لقاء عرصي من اجل مامرسة السباحة والرياضة والخربات الثقافية. 

يتوفر هنا حاممات السباحة وساحات رياضية.
حاممات السباحة

حامم سباحة للعائالت مع مزاليج املياه وحامم سباحة لألطفال وحامم سباحة ساخن 
وجدار تسلق وقناة بتيار وحامم سباحة للرياضة مع لوحات القفز وأحواض سباحة 

متعددة األغراض وكذلك الساونا الجافة والبخارية.
www.ystad.se/ystadarena :املوقع

ystadarena.bad@ystad.se :الربيد االلكرتوين
رقم الهاتف: 37 73 0411-57

Fridhemsgatan 27, 271 80 Ystad :العنوان
الجمعيات يف إيستاد

هل تريد أن تجرب نشاط ترفيهي جديد؟ ابحث يف سجل الجمعيات
www.ystad.se < Fritid < Föreningar :تجد سجل الجمعيات عىل املوقع

نرحب يف اتصالك عىل مستشار الرتفيه البلدية إذا كان لديك أسئلة حول نشاطات 
الجمعيات يف إيستاد.

مستشار الرتفيه
Ystads kommun, Kultur och Utbildning, Piparegränd 3, 271 80 Ystad :العنوان

رقم الهاتف: 35 73 57 ,11 77 0411-57
kou@ystad.se :الربيد االلكرتوين

املكتبة العامة يف إيستاد
ميكنك استعارة الكتب، والكتب اإللكرتونية واألفالم واملوسيقى يف املكتبة العامة. ميكنك 

أيضا العمل عىل جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو باملكتبة، أو مجرد الجلوس لفرتة وتصفح الجرائد.
مكتبة إيستاد لديها دليل مشرتك مع املكتبات يف سكونا جنوب رشق وطلب الكتب من 

الدليل مجاين.
Surbrunnsvägen 12, 271 39 Ystad :العنوان

رقم الهاتف: 90 72 0411-57
biblioteket@ystad.se :الربيد االلكرتوين

أوقات الدوام: أيام االثنني-الخميس 11.00-19.00 وأيام الجمعة: 11.00-17.00 وأيام 
السبت: 14.00-10.00

سربوك كافيه
يف سربوك كافيه تلتقي باألشخاص من مختلف اللغات والخربات.

النشاط مفتوح للجميع. ال يحتاج األمر لإلخطار املسبق. أيام األربعاء 13.00-14.30 يف 

األنشطة الرتفيهية



املكتبة العامة يف  يستاد.
 Www.integrationiystad.se

هذه مبادرة خريية وبال توجه سيايس أو ديني. 
الهدف منها جمع كل املعلومات عن االندماج يف 
إيستاد يف مكان واحد. من بني ما ميكنك أن تجد 

هنا معلومات عن "سربوك فانري" و"ليت شيلدرين 
بالي" كام ميكنك التطوع كمرتجم فوري. 

أوبنا هيارتان
مبرشي األطفال هي منظمة مسيحية لتقديم 

املساعدات يف عدد من الدول. يف السويد لديهم 
محالت لبيع األشياء املستعملة.

 اوبنا هيارتات إيستاد، العنوان:
Herrestadsgatan 21, 271 39 Ystad

أيام الثالثاء والخميس 12.00-18.00 وأيام 
السبت 15.00-11.00

ليونس
نادي ليونس يف إيستاد يدير العمل الخريي 

يف إيستاد والسويد ودوليا. لديهم محالت 
لبيع األشياء املستعملة يف إيستاد.

Södra Dragongatan 22 c :العنوان
رقم الهاتف: 15 77 0764-15

 أوقات الدوام: االثنني - السبت*
15.00-11.00

اويا - شوبني
سوق لبيع األشياء املستعملة 

)لوبيس( - ملزيد من املعلومات 
.www.laget.se/ojaff

الجمعيات الخريية



إذا كنت تسعى للحصول عىل مسكن أو ترغب يف تغيري الشقة، تحتاج إىل أن تسجل 
نفسك يف الطابور أو تقديم طلب ملسكن جديد.

يجب عليك بنفسك البحث عن شقة. إدارة الشؤون االجتامعية ليس لديها شقق لإليجار، 
أو الفرصة ملساعدتك يف البحث عن شقة.

ميكنك تسجل نفسك يف طابور املنازل لدى إيستاد بوستادير التي هي رشكة اإلسكان 
البلدية أو لدى أي مالك خاص. املالك الخاصة يقرروا بأنفسهم إذا كانوا يريدوا اإليجار من 
خالل نظام الطابور أو عن طريق طلبات التقديم عىل الشقق الشاغرة. هل تريد االنتقال 

إىل بلدية أخرى سوف تجد املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين للبلدية.
 للمزيد من املعلومات حول الحصول عىل مسكن جديد يف إيستاد قم بزيارة

ystad.se > Bygg och miljö > Ny bostad

إيستاد بوستادير
 أكرب مزود لشقق اإليجار هو رشكة اإلسكان البلدية إيستاد بوستادير. قم بزيارة

www.ystadbostader.se إذا كنت ترغب يف تسجيل نفسك يف نظام الطابور أو من 
خالل زيارة مكتبهم يف العنوان: Stortorget 2 يف إيستاد.

مالك العقارات الخاصة
www.hyrabostad. عىل الصفحة

se/ystad ميكنك العثور عىل معلومات 
االتصال ألكرب املالك الخاصة يف البلدية.

رشاء مسكن
يف بلدية إيستاد تتم الوساطة ألغلب 

عمليات رشاء الشقق واملنازل والفلل من 
قبل سامرسة العقارات املحليني. ومعظمهم 

 يختار استخدام صفحات الويب:
 www.hemnet.se و
www.bovision.se

السكن يف إيستاد



أين ميكنني الحصول عىل العالج؟
اطلب مساعدة يف املركز الصحي عن أي مشاكل ليست ملحة أو تهدد الحياة. إذا لزم 

األمر، سوف يتم توجيهك من املركز الصحي إىل األطباء املختصني اآلخرين يف املستشفى. 
هناك ثالثة مراكز صحية يف إيستاد.

تختار بنفسك أيا من املراكز الصحية تريد املراجعة فيه.
زيارات الطبيب يف املركز الطبي الخاص تكلف 160 كرون.

مركز صحي إيستاد
العنوان: Thorssons väg 17, 272 82 Ystad، رقم الهاتف: 00 59 0411-99

مواعيد الدوام: االثنني - الجمعة 08.00-17.00، أيام السبت والحد 13.00-09.00 
)بدون موعد( عيادة استقبال العدوى االثنني - الجمعة 09.30-11.30

عيادة نافو إيستاد يف سبانينفاراري غاتان
العنوان: Spanienfararegatan 2, 271 39 Ystad، رقم الهاتف: 80 0411-796

 مواعيد الدوام: االثنني - الجمعة 08.00-17.00 أوقات الغداء تغلق العيادة أبوابها
13.00-12.00

يف األمسيات
تفتح عيادة نافو إيستاد يف سبانينفاراري غاتان،االثنني - الجمعة 17.00-18.00، رقم 

الهاتف: 80 0411-796
يف العطل

يف املشاكل الطارئة أيام العطل واأليام الحمراء اتصل بعيادة نافو إيستاد يف سبانينفاراري 
 غاتان، حجز املواعيد من الساعة 09.00 رقم الهاتف: 80 796-0411، األطباء:

15.00-10.00

عيادة نافو إيستاد يف ميسونا
Missunnavägen 7, 271 52 Ystad :العنوان

رقم الهاتف: 10 0411-663
 مواعيد الدوام: االثنني - الجمعة 08.00-17.00 أوقات الغداء تغلق العيادة أبوابها

13.00-12.00
يف األوقات األخرى اتصل بعيادة نافو إيستاد يف سبانينفاراري غاتان.

عيادة نافو لوديروب
فرع عيادة نافو يف لوديروب يفتح يوما واحدا يف األسبوع، يف األوقات األخرى قم بزيارة 

عيادة نافو إيستاد يف سبانينفاراري غاتان.
العنوان: Andrenvägen 1, 276 45 Löderup، رقم الهاتف:37 64 52-0411  أيام 

الرعاية الصحية



األربعاء. الساعة 20.00-13.00 يف 
األوقات األخرى اتصل: 0411-796 

 80
عيادة نافو سفايت

فرع عيادة نافو يف سفايت هو عيادة 
املمرضات تفتح أبوابها 2-3 أيام يف 

األسبوع. 
يف األوقات األخرى قم بزيارة عيادة نافو 

إيستاد يف سبانينفاراري غاتان.
 العنوان:

،Schottisgatan 6B, 271 92 Ystad 
رقم الهاتف: 30 0411-604

مواعيد الدوام:
األسابيع ذات األرقام املزدوجة: االثنني-

الخميس: 17.00-08.00
األسابيع ذات األرقام األحادية: االثنني 

والثالثاء والجمعة: 17.00-08.00
عيادة الطوارئ يف إيستاد:

يف الحاالت املهددة للحياة اتصل برقم 
النجدة 112 أو اذهب إىل أقرب عيادة 

استقبال.
مستشفى إيستاد، عيادة الطوارئ، العنوان: 

 ,Kristianstadsvägen 3 A 
،271 82 Ystad

رقم الهاتف: 00 50 0411-99
 مواعيد الدوام: االثنني-األحد

24.00-00.00
تحصل هنا عىل الرعاية الصحية إذا كنت 
مريضا للغاية أو يف حاجة إىل رعاية ملحة 

أي يف حاالت املرض والحوادث الخطرية. 







www.vard.skane.se

إدارة الشؤون االجتامعية يف إيستاد
يف مجال الرعاية االجتامعية، ميكنك اذا كنت من املقيمني يف إيستاد الحصول عىل 

املساعدة والدعم يف املجال االجتامعي.
اإلعانة االجتامعية

يف املقام األول عليك إعالة نفسك من خالل الدخل الخاص بك والعديد من مساعدات 
الضامن االجتامعي مثل تعويض إجازة املرضية، واملعاشات التقاعدية، وإعانة السكن، 

وبدل الرتسيخ واإلعانات األبوية. هل لديك موارد وممتلكات يجب أن يتم بيعها من أجل 
أن متنح اإلعانة االجتامعية. يف نهاية املطاف، يتم منحك اإلعانة االجتامعية كتكملة. هل 

تحتاج إىل االتصال إدارة الشؤون االجتامعية؟
www.ystad.se > Omsorg och stöd :قم بزيارة

Blekegatan 1, 271 80 Ystad :عنوان الزيارة
 مواعيد الدوام: 13.00-16.00 ،08.30-12.00، أيام الجمعة مفتوح إىل 15.00،

رقم الهاتف: 60 73 0411-57
soc@ystad.se :الربيد االلكرتوين

اإلرشاد االجتامعي لحديثي الوصول
ر االجتامعي هي دورة عن السويد لحديثي الوصول يف السويد. ميكنك هنا الحصول 

عىل املعرفة عن حقوقك والتزامات وعن الدميقراطية السويدية وكيف يعمل املجتمع 
السويدي. 

تعقد الدورة بلغتك األم أو بلغة أخرى تتمكن منها.
ميكنك أيضا أن الدراسة عن بعد. ميكنك أثناء الدورة طرح األسئلة واملناقشة. الدورة 

مجانية.
 

التسجيل
إذا كنت ضمن خطة الرتسيخ يف مكتب العمل سيقوم مسؤولك بتسجيلك. 

إذا كنت من أهل املهاجرين )وليس مواطنا يف االتحاد األورويب أو دول رابطة التجارة 
 الحرة األوروبية( تجد معلومات حول التسجيل عىل املوقع:

السلطات



ystad.se > Omsorg och stöd > Mottagande av nyanlända > Samhällsorientering

مكتب العمل
مكتب العمل مسؤول ومنسق ألنشطة الرتسيخ بالنسبة ألولئك بني 65-20 عاما، الذين 

منحوا حق اللجوء أو أحد األقارب لالجئ.
الهدف هو التسهيل لحديثي الوصول يف السويد لتعلم اللغة السويدية يف أرسع وقت 

ممكن، وبدء العمل وإعالة النفس.
إذا كنت بدون والديك يف السويد وال تدرس يف املدرسة الثانوية، لديك الفرصة للمشاركة 

عندما كنت بني 18-20 عاما.

مكتب العمل يف إيستاد
Stora Norregatan 11, 271 35 Ystad :العنوان

 أوقات الدوام: االثنني - الجمعة 10.00-16.00، رقم الهاتف: 00 00 0771-60، 
مواعيد االتصال: 08.00-16.30 )االثنني - الجمعة(

مكتب العمل - الرتسيخ، رقم الهاتف: 
اللغة العربية: 01 01 0771-86

اللغة الفارسية: 02 01 0771-96



اللغة الصومالية: 03 01 0771-86 

 صندوق التأمينات االجتامعية وسلطة مرتبات التقاعد ومصلحة الرضائب
صندوق التأمينات االجتامعية ومصلحة الرضائب

Missunnavägen 11, 271 52 Ystad :العنوان
أوقات الدوام: االثنني، األربعاء والجمعة 16.00-10.00

تحصل هنا عىل املساعدة للمعلومات العامة واالستامرات والشهادات

صندوق التأمينات االجتامعية
 رقم الهاتف: 24 45 077-152،

www.forsakringskassan.se > Kontakt > Kundcenter

مصلحة الرضائب
رقم الهاتف: 567 567–0771، الخدمية الذاتية يف مصلحة الرضائب

www.skatteverket.se > Privat > Självservice
ميكنك هنا تسجيل عنوانك أو تحصل عىل املساعدة من اجل شهادات قيد النفوس.

سلطة مرتبات التقاعد
أوقات الدوام: االثنني، األربعاء والجمعة 16.00-10.00

يف مكتب الخدمة يف سلطة مرتبات التقاعد تلتقي مبعالج القضايا الذين ميكن أن يساعدك 
من خالل التوجيهات العامة واملشورة بشأن املسائل املتعلقة راتبك التقاعدي. ال تحتاج 

لحجز موعد. رقم الهاتف: 776 776-0771 مواعيد االتصال هاتفيا: االثنني - الخميس 
08.00-18.00 والجمعة 17.00-08.00







بلدية إيستاد
العنوان الربيدي

Ystads kommun
271 80 Ystad

عنوان الزيارة:
Nya Rådhuset, Österports torg, 

Ystad

رقم الهاتف: 00 70 0411-57
رقم الفاكس: 68 0411-729

 الربيد االلكرتوين:
 kommunen@ystad.se


