
سالم و به سویدن خوش آمدید!
یس پيدا کنيد. بنابراين، ما شما را به شکل رايگان معاينه می کنيم. در اين  ما می خواهيم به شما که يک شخص تازه وارد هستيد، کمک کنيم تا به مراقبت های صحی در سويدن دس�ت

يم. معاينه ما درباره وضعيت صحی شما صحبت می کنيم و چند آزمايش از شما می گ�ي
ن به شما کمک می شود تا طريقه و جای دريافت خدمات ط�ب از نزديک ترين مرکز منطقه تان را بفهميد. برای شما يک ترجمان به لسان خودتان پيدا شده است. همچن�ي

یم. فورم ذیل را به زودترین فرصت پر کنيد و ما با شما تماس می گ�ي

اک در جلسه معاينه شما را ندارد. اگر  ما، که در بخش مراقبت های صحی کار می کنيم، تابع قواعد حفظ ارسار مسلیک هستيم. بنابراين هيچ شخص ديگری بدون رضايت شما حق اش�ت
يد. معاینه ط�ب شما به  ورت به مراقبت صحی داشتيد، کا�ن است که با نزديک ترين مرکز مراقبت های صحی تان تماس بگ�ي يد، �ن مريض شديد و قبل از آنکه مورد معاينه قرار بگ�ي

ن کرایه بس شما تا اینجا را پرداخت می کنيم. شکل رایگان انجام می شود. ما همچن�ي

يد. شماره تلفون ما 0270-77176 است و شما می توانيد از روز دوشنبه  اگر می توانيد به لسان سويد�ن يا انگليیس صحبت کنيد، می توانيد به ما زنگ بزنيد و يک وقت برای معاينه بگ�ي
ن وقت معاينه به آن ايميل روان بنابه داليل صحی، از اين  ن يک ايميل آدرس داريم که می توانيد برای تعي�ي يد. ما همچن�ي ن ساعت 9 صبح ایل 15 بعد از ظهر با ما تماس بگ�ي ایل جمعه ب�ي

ن وقت  ايميل برای سواالت مشخص درباره صحت تان استفاده نمی شود و اين ايميل فقط برای : asylmigranthälsa@regiongavleborg.se. کنيد معلومات عمومی و گرف�ت
معاينه می باشد.

ید!  بسيار خوشحال می شویم که با ما تماس بگ�ي

ام صميمانه با اح�ت

 Gävleborg بخش صحی پناهجويان و مهاجرين در شفاخانه
 (Asyl- och migranthälsa i Gävleborg)

 Närsjukhuset Söderhamn
826 81 Söderhamn

c  بیل لطفاً! من می خواهم که برای ريزرف وقت مالقات با من تماس گرفته شود. 
نام:                                                                                                                                                                                                                                              

آدرس:                                                                                                                                                                                                                                          

تلفون:                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                             :)personnummer( شماره شخیص

لسان:                                                                                                                                                                                                                                           
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