
 

 1  سێمپلینگ     – گەروو 

 2  سیمپلینگ   –   لووت 

 ٣سێمپلینگ    - لیکاو 

 

  

 لوولەی تیست

 خوێاو

 تفدان

 سەی بردنی نموونەكي

 چکلی بردنی نموونە

 (:QR) سمبولی وەالمی خێرا

 خۆ فەحس  بکە  لە نەخۆش ی 

 19-فيد ۆ ك

 رێنمایی 

بخو   ەکەنگی مپلێس  یی نما ێ ر   . یکردن ێستپ ەد  شێپ   ەو ەن ێباش 

  ر ەگەئ  نهاەت  ەیبد   نجامەئ  ەنگیمپلیس  مەئ  یتوانەد

 021-17  30  00  ۆ ب  ە دێل  نگە . ز تێبەه  ت ین ۆ لکترەئ  ەی ناسنام

و    تبوو ەن  ینۆ لکترەئ  ەیناسنام  ر ەگەئ  ١  یلبژاردنەه  ەی دوگم

حجز      ی و   یاتیج  ەل خۆیی  سێمپلینگی  بوو  پێویست  ئەگەر 

 بکەی. 

 نگ یمپلێس شێپ ی کار ەئاماد
 : ەب  ەیەه تیستیو ێپ 

 ی نۆ لکترەئ  ەی ناسنام •

 ەی و ەڵ کێت  یبچوک  یک ێتلۆ , ب شیئازما ەی : لوولەک ەکەو ەکردن یتاق ەی سیک •

 . یەداێت  ینگ یمپلیس  ی, تفدان و چوکلوڵ کو  ێیخو 

•  

 1 الپەرە

 ناوەرۆکی کیسە 

اوەکە ییخو  ی الو ەکیت یتلۆ و ب  ە کەو ە کردنیتاق ەیو لوول ەو ەور ەبک ەکەسیک  1

 دەربێنە.

 .قەپاغەکەی ەیو ەبادان ەب ەو ەر ەبکاوەکە ێ خو  یتلۆ ب 2

 ەیلوول  وامەردە. بداەکەو ە کردنیتاق ەیلوول وێن ەو ەر ەک ێخال خوێاوەکە ەیالو ەکێت    3

 .ێبن یدا ەو ەالتەل مە موحک انی ەب لەسەستت بێ ەکەو ە کردنیتاق

 . ەو ەخوار  یینێنو ێر  ێیپ ەب ەیبد نجامەئ نگیمپلێس ێس  ێبەد ستاشێئ 4

 

 چۆنیەتی سێمپلینگ 

 یتەر   ێ کر ەد  تێو تا پ  ەنێبه  ەکەنگیمپلێس  یچوکل 1

گ  ەل  ەک برووەگ  ۆب  ەو ەخوار   وەر ەب  ەناو ۆ ناو   ە. 

ددان  ە ل  ەدەم  ەکەچوکل  انی  کانتەزمان، 

 .کانتەپووک

ماوی    2 بۆ  چوکلەکە  تەقریبەن   ٢٠بە    چرکە 

 .بکڕێنە.بە قوالیی  هەردو الی گەرووت 

 ە و ەنێربهەلووتت د ەل ەکەو ەکردنیتاق یچوکل  3

 . ەو ەتێنێبم ستتەد ەل وبا

بئاخن  مانەه 1   سم  ٣-٢لووتت.    یکون  وێن  ێچوکل 

.    ەنێبکر   ،لووتت  یکون  بۆ ناو  ە چرک  20  نەبیقر ەت

 . لووتت. ی تر  ەیکەکون ەب ەشت بک مانەه ییدوا

چوکلی شیمپلینگەکە دەربێنە و لە  2

 . دەستت داینێ

فنجانی لیکاوەکە دەربهێنە و تفی تێ کە  چەنجار تا بنەکە  1

 ی باش دەپۆشرێت. 

تا   2 هێناوە  بەکارت  کە  بگرە  تاقیکردنەوەک  هەمان چوکلی 

 لیکاوەکە بجولێنەوە.چرکە  ٢٠

 چرکە  ٢٠چوکلەکە بنێ ناو لوولەی تاقیکردنەوەکە و تا    .-  3

  بیجۆلێنەوە.

قەپاغەکە  4 و  دەربێنە  لوولەکە  لە  چوکلەکە 

 باش بادەوە.

لوولەی   5 ناو  لە  هێشتا  شلەکە  بە  دڵنیا 

 تاقینکردنەوەیە و قەپاغەکە باش داخراوە. 

کیسە   6 ناو  دابنێ  تاقیکردنەوەکە  لوولەی 

 بچوکەکە. ئەم کیسەیە رادەستی دەکەی.

 الپەرە هەڵدە



 

 ساالن بووی ١٣وا بکە ئەگەر سەرپرستی منالی ژێر   

 

 

 

 

 

 ساالن بووی ١٣چی دەکەی ئەگەر لە سەرووی 

  ەناوبراو بجوونن  ینکیل نیشو  ەب ،ە سکان بک QR  یئاپ ەب ان ی تە کەلیموبا یرایامک  ەب ب (QR) یدۆ ک1

 .ی نیبەید ەک ەتێ کێتێء رەس  ەل ەینەدیدا  ەک ەیەینمر  وە. ئتۆ خ ەب تەبیتا یکیامراز ێ  ەلەمۆ ک یتومارکردن ۆب ەبک جاوەر   ەکەلیموبا یینماێر 2

 :یبنووس  داێت ەیسێدر ەئ  مەو ئ   ەو ەتەیبک کێ بێو ەر ەالپ یتوانە د  ، ەو ەتینێبخو  ە کەلیموبا ەب  (QR)ەراک ێخ یرامەو  یمبولێس  یتوانەن رەگەئ

testkithttp://pep.1177.se/ 

 

 

 

 کۆمەک

 https://1177.support.se/oversikt/flow/38 :توماری نموونەکە، برۆ ناو سایتیپەیوەند بە بۆ وەالمدانی پرس ی تەکنیکی 

 .1 دوگمەی بژارتن، 021- 17 30 00 نمرەتلفون ، وەندی بکەی بە سەنتەری پەیوەندیدەتوانی پەی ،se.1177 ی سایتی ئەگەر پرسیارت هەبە دەربارەی توماری چونەژورەرە 

 .17–9 کاتژمێر: دەوامی رۆژانی ئاساییکاتی 

 

 

 

 

 2 الپەرە

 زبلەکە فرێدانی 

 1177 بچوە ناو   – تیستەکەت بنووسە 

 کردنەوە پلینگەکە بنووسە بۆ شیسێم 

 شیکردنەوەکەدەرەنجامی 

 

  یخاشاک  رەه کەو  ەکەسی. کەد ێیو فر  ەکەور ەگ ەسیناو ک ۆب ەو ەنێر ەتر بگ یکانەنراو ێکارهەب ەوماد ەکەچوکل ،ەکەتفدان

 .تێر ەدەد ێ ( فر ەپاشماو \سوتان یلیمال )قاب ییئاسا

یدۆ ک یناتوان ۆت ەک ەبد رنجەس  QR ١٣ رێژ  یمنال ۆب ەیکەتومار د کیستێت ن ۆ چ ،ە و ەخوار  ەساالن. بروان ١٣ رێژ  ڵیمنا ۆب کیستێت ەینمر  یتومار کردن ۆب ینێبه کارەب  

 تین ۆ لکتر ەئ ەیناسنام رەگەئ ١بژار  ەیدوگم 021-17 30 00  بۆ  ە. تلفون بکتێ بەه تینۆ لکتر ەئ ەیناسنام رەگەئ ەیبد  نجامیە ەنگیمپلێس مەئ یتوانەد نهاەساالن. ت

.ەیحجز بک ۆییخ ینگیمپلێس ۆبوو ب ستیو ێپ ی و  یاتیجەو ل بوەن  

 

 

 . بنووس ێ (ombudsläge)ساالن ، سەرپەرست پێویستە  نمرەی کۆمەلە یامرازی هەلبژاردن لە دۆخی بریکار     13–6 بۆ مناالن تەمەن 
 

 http://pep.1177.se/testkit: ئەدرێسەی تێدا بنووسەالپەرەوێبێک بکەرەروە و ئەم   1

 چونەژورەوە تومار بکە بۆ خۆت بە ناسنامە ئەلکترۆنیەکەت.  2

 دۆخی بریکار هەلبژێرە.  3

 Egen provhantering/سێمپلینگی خۆیی هەلبژێرە 4

 نمرەی کۆمەلە ئامرازی ناوبراو لەسەر ئەتەکێتەکە بنووسەوە.      5

 

ئە دوای     سێمپلینگەکە.  وەرگرتوە لە کاتی وەرگرتنی کیسەیزانیاریانەت  رادەست بکە بەپێی ئەو   نجامدانی هەنگاوەکانی سەرەوە، سێمپلینگەکەت  دوای 

سیمپلینگەکە   شیکردنەو ئەنجامدانی  بۆ  بکەی  رادەست  نموونەکە  کات  زۆۆترین  بە  سایتەدا .  ەدەبێ   لەم 

vastmanland-1177.se/Vastmanland/sjalvprovtagning    و سمبولی   . ئەم رینماییانە  انئەو جێگەیانە نوسراون کە نموونەکە دەبەی بۆی

 دەرەنجامی شیکردنەوەکە وەردەگری.تاکو  بپارێزە خۆت الی (QR) ەالمی خێراو 

    

   و بروانە ژێر ناونیشانی سێمپلینگی خۆیی بۆ بینینی دەرەنجامەکە   se.1177  بچوە ناو . تا چوار رۆژ بخایێنێتدەرنجامی شیکردنەوەکە وەردەگری و رەنگە کاتژمێردا  ٤٨لە زەرفی  

Egenprovhantering)) ،  1177ی سایتی  راگەیێنراوەکانئەگەر  .بروانە وەالمەکەو  شیکردنەوەلینکەکە ،داوای نمونە بکە بۆ ، و کلیک بکە سەر .se  ئاگاداریەکت   قەبول کردوە

 شیکردنەوەکە دێت.  یان ئێمەیل کاتێک دەرەنجامی sms)کورتەنامەبۆ دێت بە رێگەی 
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