
سالم و بە سوئد خوش آمدید!

ن دلیل یک معاینه تندرس�ت مجا�ن را بە شما عرضه مینماییم کە در  به عنوان شخص تازە وارد بە اینجا، ما بە شما کمک مینماییم که بە آسا�ن وارد خدمات درما�ن سوئد بشوید. بە هم�ی

یس بە خدمات درما�ن در اطراف محل زندگیتان آشنا شوید. گ دس�ت
ن بە شما کمک میشود کە با چگون� آنجا با شما در باره سالمتیتان صحبت نموده و آزمایشها�ی خواهیم گرفت. هچن�ی

س خواهد بود. جم بە زبان خودتان در دس�ت م�ت

هر چە زودتر فرم ذیل را پر نمودە و ما با شما تماس خواهیم گرفت. 
، دارای وظیفه رازداری میباشیم بنابر این هیچ اداره دیگری بدون اجازه خود شما درباره نتیجه معاینات اطالعی پیدا نخواهد کرد. اگر شما مریض هستید یا  ما کارمندان خدمات درما�ن
ن هزینه اتوبوس ید. معاینه تندرس�ت برای شما مجا�ن میباشد. ما همچن�ی ین درمانگاه تماس بگ�ی مریض بشوید و قبل از معاینه تندرس�ت نیاز بە خدمات درما�ن داشته باشید با نزدیک�ت

شما را برای آمدن بە اینجا بە عهده خواهیم گرفت. 

اگر شما بە زبان سوئدی یا انگلییس تکلم داشته باشید خواهید توانست به ما زنگ بزنید و وقت برای معاینه تندرس�ت رزرو نمایید. شماره تلفن ما )76 771-0270( میباشد 
، از آن استفاده  ن یک آدرس ایمیل هم داریم کە شما میتوانید جهت رزرو وقت برای معاینه سالم�ت ن 9 تا 10 میباشد. ما همچن�ی ، روزهای دوشنبه تا جمعه، ب�ی و ساعات تماس تلف�ن
نمایید: asylmigranthalsa@regiongavleborg.se بە خاطر دالیل امنی�ت از ایمیل جهت سواالت ویژه در باره سالمتیتان استفاده نمیشود، فقط برای اطالعات عمومی 

و رزرو وقت از آن استفاده میشود. 

بجهت تماس با ما بە گرمی بە شما خوشآمد میگوییم! 

 با سالمهای صمیمانه

Asyl- och migranthälsa i Gävleborg
Närsjukhuset Söderhamn

826 81 Söderhamn

c بله، سپاسگزارم، من میخواهم در باره رزرو وقت با من تماس گرفته شود. 

نام:                                                                                                                                                                                                                                             

آدرس:                                                                                                                                                                                                                                          

تلفن:                                                                                                                                                                                                                                            

شماره شناسا�ی شخیص:                                                                                                                                                                                                            

زبان:                                                                                                                                                                                                                                            
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