
 

 

 روستي طشتي و تةندروستي ددان بؤ ئةوانةي داواي مافي ثةنابةري دةكةنضاودیَري تةند

 ئةطةر ھةستت دةكةي نةخؤشیت

زؤربةي  ضارةسةري   نتةري تةندروستي دةتواننستارةكان لة سةرثةیوةندي بة سةنتةري تةندروستي بكة ئةطةر ثیَویستیت بة ضاودیَري ھةیة، ثزیشكةكان و ثة
. ئةطةر ثیَویست كرا ئةوا رةوانةي نةخؤشخانة ئةكریَیت. سةنتةري ثزیشكي كراوة ئةبیَت لة رؤذاني دووشةمة تاكو ھةیني لة كاتذمیَر و نةخؤشیةكان بكةن برینةكان

كاتذمیَري رؤذ و حةوت رؤذي  24بكة ئةطةر ثیَویستیت بة ئامؤذطاري ھةبوو. ئةم خزمةتطوزاریة بةردةستة  1177. ثةیوةندي بة ذمارة 17:00تاكو كاتذمیَر  8:00
كان بة زمانةكاني سویدي و ئینطلیزي .لةكاتي ثةیوةندي كردندا تؤ ئامؤذطاري تةندروستي لةالیةن ثةرستارةكانةوة ئةكریَیت بؤ ئةوةي ضي بكةیت. ثةرستارةھةفتة

 قسة ئةكةن.

 دا یاخوت لة كؤتاي ھةفتةدا نةخؤش كةوتیت ئیَوارانئةطةر لة 

دیَري سةنتةركاني تةندروستي كراوة ئةبن لة دةمي ئیَواران و كؤتاي ھةفتة. ثیَیان ئةوتریت سةنتةرةكاني ضاودیَري فریاكةوتن. سةنتةركاني ضاوھةندیَك لة 
تاكو  17:00ر ). ئةو سةنتةرانة كراوة ئةبن لة ئیَواراندا لة كاتذمیَ Värnamo)، ظارنامؤ (Jönköping) جؤنكؤثینط (Eksjöفریاكةوتن ئةكةونة ئیكسیجؤ (

ئةوا ئةخریَیتة سةنتةري ضاودیَري فریاكةوتن ئةطةر  1177. ثةیوةندي بكة بة 22:00تاكو  10:00وةھةروةھا لة كؤتاي ھةفتةدا كراوة ئةبن لة كاتذمیَر  22:00
 ثیَویست كرا.

 روداویَك یاخوت نةخؤشیةكي ترسناك

ي ترسناك بریندار بوویت. ئةوا ئةتوانیت یارمةتي وةربطري لة بةشي روداو  و بةشي فریاكةوتن. ئةطةر نةخؤشیةكي سةختت طرت یاخوت لة روداویَك بة شیَوةیةك
). ئةو ان كراوة Värnamo)، ظارنامؤ (Jönköping، جؤنكؤثینط ()Eksjöة ئیكسیجؤ (كان لبةشةكاني روداو و فریاكةوتن بونیان ھةیة لة ناو نةخؤشخانة

بكة بؤ ئةوةي داواي ئةنبوآلنس بكةي ئةطةر خؤت یاخوت كةسیَك ثیَویستي 112ةفتة. ثةیوةندي بة ذمارةي فریاكةوتن كاتذمیَري رؤذ و حةوت رؤذي ھ 24ئةبن 
 .خیَراي بة ضاودیَري فریاكةوتن ھةبوو

 طرتئةطةر ذاني ددان ئیَشةت 

یاخوت ھةوكردنیَكي  ةكي سةختي ھةبیَتفریاكةتن واتاي ئةوة ئةدات ئةطةر كةسیَك ددان ئیَشةی  .ددانثةیوةندي بة ثزیشكي ددانةوة بكة بؤ ضاودیَري فریاكةوتني 
 یاخوت توشي روداویَك ببیَت  یَتسةختي ھةب

 ئةو منداَل و طةنجانةي داواي مافي ثةنابةري ئةكةن

 ضاودیَري تةندروستي

 .سالَیةوةیة. ضارةسةركردنیان لة نةخؤشخانةش ھةر بة خؤراییة 20خوار ضاودیَري تةندروستي بةخؤراییة بؤ منداآلن و  طةنجان كةتةمةنیان لة

 .ألئةو منداآلنةي نة نیَردراونةتة قوتابخانة ئةوا ضاویان ئةكةویَت بة ثةرستار  و ثزیشكي تایبةت بة منداآلن لة سةنتةري تةندروستي مندا

 .ن ئةكةویَت بة ثةرستار ي قوتابخانة یان ثزیشكي قوتابخانةةوا ضاویائةو منداآلنةي دةستیان بة خویَندن كردوة لة قوتابخانة ئ

 ضاودیَري ددان

 ساأل مافي ئةوةیان ھةیة سةرداني دكتؤري ددان بكةن بةخؤرایي 18منداآلن و طةنجاني خوار تةمةن 

 داواي مافي ثةنابةري ئةكةن ھةرزةكارانةيئةو 

 ضاودیَري تةندروستي

كة ناتوانریَت ضاوةرَي بكریَت. ضاودیَري ثزیشكي تةنھا مافي ضاودیَري فریاكةوتني ثزیشكي و ساأل،  20ئةم رؤذةي ئةبیتة  ضاودیَریةي ددانت ھةیة، ھةروةھا ئةو
ایة ئةو كةسةي ضاودیَریت دةكات ئةو بریار دةدات ئفریاكةوتن لةم كاتةیة كة تؤ نةخؤشیةكي سةخت ئةطریت یاخوت بةسةختي بریندار ئةبیت لة روداویَكدا. 

 ضاودیَریةكةت ثیَویستي بة ضاوةروان كردنة یاخوت نا. 

كرؤني سویدیة. ضارةسةري نةخؤشخانة  25ي سةرداني كردنت بؤ ضاودیَري تةندروستي تر  وكرؤني سویدیة. تیَضو 50ي سةرداني كردني دكتؤر وتیَضو
 .بةخؤراییة
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 ضاودیًري ددان

دةكریَیت ھةذمار ھةرزةكار بة تؤ ددان، دكتؤري ئةبیَتةلة تةمةنت رؤذةي ئةمة18لةو تیَضووي ھةیة. ددانیان فریاكةوتني ضاودیَري مافي تةنھا ھةرزةكاران ساَل.
 كرؤني سویدیة 50

 ضاودیَري تةندروستي ذنان

 یة بةخؤراییةذناني سك ثر ثیَویستة ثةیوةندي بكةن بة خزمةتطوزاري ضاودیَري تةندروستي ذنان بؤ یارمةتي و ئامؤذطاري. ئةم خزمةتطوزاری

 كةي دةتواني وةرطیَرت ھةبیَت

یاخوت سةرداني  ئةكةیتستي دروھةیة كة یارةمةتي وةربطري لة وةرطیَر كاتیَك سةرداني ضاودیَري تةن ئةوا مافي ئةوةتئةطةر لة زاماني سویدي نةئةطةیشتي، 
 رطیَرة بةر لة سةردانةكةت ئةمة بلََي. وةرطیَرةكة نھیَنیةكانت ئةثاریَزیَت. دكتؤري ددان ئةكةیت. ئةم خزمةتطوزاریة بةخؤراییة. تكایة ئةطةر ثیَویستت بة وة

 سةرداني كردنت بؤ  بنكةي ضاودیَري تةندروستي

ؤ ةسیَك ئةكةیت بئةطةر لة شویَنیَكي دوور لة سةنتةري ثزیشكي یاخوت نةخؤشخانة ئةذیایت، سةرةتا ثیَویستة شةمةندةفةر یاخوت ثاس بطریت، یاخوت داوا لةك
سةردان بكةي، ئةوا ئةتوانیت داواي یارمةتي بكةیت ئةوةي بتطوازیَتةوة. ئةطةر دؤخي تةندروستیةكةت بة شیَوةیةك بوو كة نةئةكرا بة ھؤیةكاني طواستنةوةي خؤت 

تنةوة ھةیة یاخوت نا. ثةیوةندي بة لة بنكةي ضاودیَري ثزیشكي بؤ طواستنةوةت. ضاودیَري بنكة بریاري ئةوة دةدات كة ئایة تؤ ثیَویستیت بة یارمةتي طواس
بكة ئةطةر نةخؤشیةكي ترسناك یاخوت برینیَكي ترسناكت ھةیة و ثیَویستیت  112ضاودیَري بنكة بكة ئةطةر ثیَویستت بة یارمةتي ھةبوو. ثةیوةندي بة ذمارة 

 بةضاودیَري فریاكةوتن ھةیة.

 ثشكنیني تةندروستي كاتیَك تؤ تازة ئةطةیتة وآلتي سوید

اخوت بة ثةرستار بؤ ثیَویستةثشكنیني تةندروستي ئةنجام بدةیت كة تازة طةیشتویتة وآلتي سوید. ئةم خزمةتطوزارییة بةخؤراییة. تؤ ضاوت ئةكةویَت بة ثزیشك ی
 ئةوةي ثشكنیني دؤخي تةندروستیت بكات. ثیَویستة لةسةر ھةموو ھةرزةكاران و منداآلن ئةم ثشكنینة ئةنجام بدةن. 

 و ئةزانیت. ن، تةنھا تؤ ئةطادار ئةبیتیاخوت ثةرستارةكة دؤخي تةندروستیت بةكةس نالَیَ  ثزیشكةكة

 LMAكارتي 

وةسلَي داواي مافي ثةنابةري نیشان بدةیت لة كاتي سةرداني كردني بنكةي ضاودیَري تةندروستي یاخوت دكتؤري ددان. یاخوت  LMAكارتي ثیَویستة ھةمیشة 
كردني مؤلَةتي مانةوةت (اإلقامة) . ئةطةر تؤ  مؤلَةتي مانةوةت وةرطرتبوكارتةكة یاخود وةسلَةكة ناس  نامةي تؤیة، كة ثیَویستة بةكاري بھیَنیت لةماوةي ضاوةرواني

 ئةثاریَزیت تا ئةو كاتةي ناونوس ئةكریَیت لة دةزطاي كؤضبةري. LMAو، ئةوا كارتي 

 www.1177.seزانیاري زیاتر لة سایتي 

 ضاودیَري لة وآلتي سوید ئةطةر تؤ داواي مافي ثةنابةري ئةكةیت یاخوت شاراوةیت یاخوت دكؤمیَنتت نیة 
 ئامؤذطاري ضاودیَري منداآلن، زمانةكاني تر 

 ذمارةكاني مؤبایل و ناونیشانةكان

 مؤبایل بونیان ھةیة بؤ  خزمةتطوزاري ضاودیَري تةندروستي كة تؤ ثیَویستیت ثیَیان ھةیةلة الثةرةي دواتر ناونیشانةكان و  ذمارةكاني 

 ھیَلَي یارةمةتي بؤ ئةو منداآلنةي كة تةنیان

 8820 77-0200ثةیوةندي بكة بة  
 18:00تاكو كاتذمیَر  15:00كراوةتةوة لة رؤذاني ئاسایي ھةفتة لة كاتذمیَر  
 يزمانةكان: ئینطلیزي، دةري، عةرةب 
 ثةیوةندي كردن بةخؤراییة 
 ئةتوانیت خؤت نةناسیَنیت 

 


