
 

Ласкаво просимо до муніципалітету 
Векше 
Тут ви можете більше дізнатися про дошкільні та шкільні заклади, місця для 

дозвілля та асоціації в муніципалітеті, а також про важливі телефонні номери, які 

вам можуть бути корисні. 

Школи та дошкільні заклади 
Діти та підлітки, які мають тимчасовий дозвіл на проживання мають таке ж право на 

освіту у Швеції, як і діти та підлітки, зі стаусом біженця. Це означає, що за бажання 

ви маєте право на освіту у таких установах як:  

• Дошкільних закладах 

• Підготовчому класі 

• Початковій школі 

• Спеціалізованій початковій школі 

• Освітніх центрах 

• Гімназіях та спеціалізованих гімназіях, якщо навчання починається до досягнення 

ними 18-річного віку 

Контакти Центру компетенцій та вивчення мов/ Språk-och 
kompetenscentrum, SKC  

Діти та підлітки віком від 1 до 18 років, які приїхали до Швеції для оформлення до 

школи або дошкільного закладу, можуть звернутися до Центру компетенцій та 

вивчення мов, SKC. Там ви отримаєте допомогу та підтримку у підготовці дітей до 

дошкільного чи шкільного навчання. 

SKC знаходиться на Storgatan 52B в Векше, а також є послуги перекладачів . 

Під час відвідування центру діти та дорослі повинні мати при собі документи, що 

засвідчують особу. Якщо у вас є статус біженця, вам також необхідно пред'явити 

номер досьє як доказ того, що ви зареєстровані в Департаменті у справах міграції. 



 

Важливо, щоб під час зарахування був присутній опікун або особа, що допомагає. Ви 

можете сконтактуватися зі SKC за телефоном 0470-439 86 або ел. - поштою 

skc@vaxjo.se 

Для дітей та підлітків, молодших 18 років, які приїхали до 
Швеції без батьків або іншого дорослого супроводу. 
Якщо вам не виповнилося 18 років і прибули до Швеції без батьків або будь-якого 

іншого дорослого, який взяв на себе батьківську відповідальність за вас, ви 

вважаєтеся дитиною без супроводу. Тоді муніципалітет разом із Департаментом у 

справах міграції та іншими органами бере на себе турботу про вас. 

Залежно від того, в чому вам потрібна допомога, ви можете жити або в HVB 

(будинок для догляду або проживання), або в сімейному будинку. 

 

Довірча особа / Піклувальник 

Діти, які прибули до Швеції без свого опікуна, отримають піклувальника. Завдання 

піклувальника полягає в тому, щоб у контакті з соціальними службами, школою та 

Департаментом у справах міграції представляти інтереси дитини. Піклувальник 

гарантує, що дитина отримає те, що необхідно і на що дитина має право, ви час 

перебування дитини у Швеції. 

Ви можете зв'язатися з відділом опіки та піклування муніципалітету за телефоном 

0470-410 00 або ел. - поштою overformyndarnamnden@vaxjo.se. 

 

Житло - сімейний будинок та HVB (будинок для догляду чи проживання) 

Муніципалітет підбере найкраще місце проживання. Виходячи з наступного: 

• твоїх потреб , 

• твого віку, 

• твого розвитку 
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• твої особисті обставини. 

Сімейні будинки призначені здебільшого для дітей віком до 15 років. Життя в 

сімейному будинку означає, що ви живете як член сім'ї в одній із сімей. У сімейному 

будинку ви отримуєте їжу, спальне місце та одяг. Ви знаходитесь в безпеці і живете, 

як член сім'ї. Сімейний будинок бере на себе відповідальність за вашу освіту, 

дозвілля, здоров'я та ваші контакти з муніципалітетом. У вас, який проживає в 

сімейному будинку, буде соціальний секретар, з яким ви регулярно будете 

зустрічатися, щоб, серед іншого, розповісти про те, як ви почуваєтеся. 

Сімейні будинки мають різне походження та можуть складатися з одного або двох 

дорослих. Іноді у сім'ях є рідні діти. Сімейні будинки можуть бути в місті або селі. 

Всі сімейні будинки досліджуються, перш ніж вони схвалюються. Це зроблено для 

того, щоб зробити його якомога безпечнішим і підходящим для вас, як дитину. 

У будинку HVB (будинок для догляду чи проживання) ви живете з іншими 

підлітками. У вас буде своя кімната та їжа. У будинку цілодобово чергує персонал. 

Персонал тут, щоб допомогти вам та надати вам підтримку. 

Якщо ви збираєтеся жити в будинку HVB, вас запросять на інформаційну співбесіду 

з перекладачем, щоб дізнатися більше про те, що це означає 

Клуби та асоціації 
Ви займаєтеся якимось видом спорту і хочете продовжити його у Векше? У 

муніципалітеті Векше існує велика кількість спортивних товариств, в яких можуть 

брати участь і тренуватися дорослі, діти та молодь. Зв'яжіться зі службою асоціації 

муніципалітету Векше електронною поштою: foreningsservice@vaxjo.se або за 

телефоном 0470-410 00 вам допоможуть знайти контакт з відповідною асоціацією 

.  

Заходи та дозвілля 
На сайті kronobergtillsammans.se/integration ви знайдете інформацію про заходи, 

місця дозвілля та курси. 



 

Для дітей та молоді 

У муніципалітеті Векше проводиться безліч заходів, як спортивних, так і культурних, 

для дітей та молоді. Деякі з них безкоштовні. Зв'яжіться з муніципалітетом Векше на 

адресу foreningsservice@vaxjo.se для отримання додаткової інформації. 

Контакт з муніципалітетом Векше 

Контактний центр муніципалітету Векше — це ваш доступ до інформації та 

рекомендацій щодо послуг муніципалітету 

Час роботи: Понеділок – П'ятниця, несвяткові дні, о 7.30-16.30 

Телефон: 0470-410 00 

Адреса: Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö. 

Ел. пошта: info@vaxjo.se 

Управління у справах громадян в Арабі / Medborgarkontoret i Araby 
В офісі ви можете отримати соціальну інформацію та відповіді на різні повсякденні 

питання, такі як про дошкільні заклади, школи, соціальні послуги та догляд за 

літніми людьми. 

Ви, що вперше приїхали до Швеції, можете отримати інформацію та поради 

арабською, дарі, англійською, перською, сомалійською, шведською та тигриною. 

Оскільки Управління державних послуг знаходиться в Управлінні у справах 

громадян, ви також можете отримати відповіді на запитання та отримати допомогу 

по послугах від Державної служби зайнятості Швеції ( Arbetsförmedlingen ), Агенції 

соціального страхування Швеції ( Försäkringskassan ) , Пенсійного агентства Швеції ( 

Pensionsmyndigheten ) та Податку (Skatteverket). 

Адреса: Hjalmar Petris väg 4 у Векше 

Час роботи:   Понеділок з 9.00 до 16.00, обід з 11.30 до 13.00 

                          Вівторок, 13.00-19.00 



 

                           Середа з 9.00 до 16.00, обід з 11.30 до 13.00 

                           Четвер, 9.00-16.00, обід з 11.30-13.00 

                            П'ятниця, 9.00-13.00 

 

Якщо ви захворіли 

1177.se - консультації онлайн 

На 1177.se ви знайдете інформацію про захворювання та симптоми, а також про те, 

що можна зробити самостійно. Інформація доступна кількома мовами. 

1177 - консультація за телефоном 

Ви можете цілодобово телефонувати 1177, щоб проконсультуватися з медсестрою. 

Медсестра розмовляє шведською та англійською мовами. 

Поліклініки та медичні центри 

У медичний центр ви звертаєтеся за допомогою, коли ви хворі або у вас є проблема, 

і вам потрібно звернутися до лікаря. Медичний центр відкрито протягом дня у будні 

дні. Зателефонуйте до медичного центру для запису на прийом. Медичні центри 

можна знайти на сайті 1177.se 

Пункт чергового лікаря Jourläkarcentralen - якщо ви захворіли ввечері та у 

вихідні дні 

Коли медичний центр закритий, але вам не можна чекати відкриття, ви можете 

звернутися до пункту чергового лікаря. 

Пункт чергового лікаря Векше / Jourläkarcentralen Växjö 

Час роботи: понеділок-п'ятниця з 17.00 до 21.00, 

                         субота-неділя з 8.00 до 21.00. 

Телефонуйте, щоб записатися на прийом: 0470-58 78 00 



 

Адреса: Södra Järnvägsgatan 22, Векше 

Відділення невідкладної медичної допомоги- якщо ви серйозно захворіли 

Відділення невідкладної медичної допомоги надає екстрену медичну допомогу 

пацієнтами. Вам слід звернутися за медичною допомогою, якщо з вами щось 

трапилося чи раптово захворіло. Швидка допомога працює цілодобово. 

• Відділення невідкладної медичної допомоги Векше, адреса:  

Södra Esplanaden 2 A, Векше 

• Відділення невідкладної психіатричної допомоги, дзвонити, щоб записатись на 

прийом: 0470-58 61 00, адреса: JF Liedholms väg 7, Векшё 

Відділення невідкладної медичної допомоги для дітей та підлітків до 18 років 

Відділення невідкладної медичної допомоги для дітей та підлітків працює 

цілодобово та приймає тяжкохворих дітей. Телефонуйте, щоб записатися на 

прийом та опис адреси, телефон 0470-58 83 00 

Телефонуйте 112 - в екстрених випадках 

В екстрених випадках телефонуйте за номером 112. При необхідності приїде швидка 

допомога. 
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