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ክታበት ኣብ የምትላንድ ሀርየዳለን በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢኻ ቆጸራ ናይ ክታበት ትሕዝ
ቆጸራ ብዝተፈላልየ ኣገባብ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ፡ ኣብ 1177.se ብምእታው ከምኡ’ውን ናብ ሓደ ፍሉይ
ቁጽሪ ስልኪ ብምድዋልን። ኣብ 1177.se ብምእታው ቆጸራ ክትሕዝ ናይ ሽወደን ቁጽሪ ስልከን ኤለትሮኒካዊመንነትን የድልየካ። ኣብ 1177.se ምስኣተኻ ኩሉ እቲ ጽሑፍ ብቋንቋ ሽወደን እዩ።
ንስኻ ናይ ሽወደን ግላዊ ቁጽሪ ወይ ኤለትሮኒካዊ-መንነት ዘይብልካ ምእንቲ ቆጸራ ክትሕዝ ናብ ሓደ ፍሉይ
ቁጽሪ ስልኪ ክትድውል ኣለካ። እቲ ፍሉይ ቁጽሪ ስልኪ 063-14 22 50 እዩ።
ንስኻ ቋንቋ ሽወደን ዘይትዛረብ ምእንቲ ሓበሬታ ክትወሃብን ናይ ክታበት ቆጸራ ክትሕዝን ብቋንቋኻ
ክትርጎመልካ መሰል ኣለካ። ናይ ክታበበት ቆጸራ ክትሕዝ ክትድውል ከለኻ ናይ ቋንቋ ተርጓሚ ከምዘድልየካ
ንገር። ኣየናይ ቋንቋ ከምዝምልከት እውን ንገር። ሽዑኡ እቶም ሰራሕተኛታት ምስ ሓደ ኣብ’ቲ ዝርርብ
ክሳተፍ ዝኽል ተርጓሚ ርክብ ክገብሩ ይፍትኑ። እንድሕር ባዕላኻ ብ ቋንቋ ሽወደን ወይ እንግሊዝኛ ገይርካ
ተርጉቅሚ ከምዘድልየካ ክትነግር ዘይትኽል ኲንካ ካብ ትፍለጦ ሰብ ሓገዝ ርኸብ።
ብመንገዲ 1177.se ገይርካ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢኻ ቆጸራ ትሕዝ
•

Välj en hälsocentral/ሓደ ማእከል ጥዕና መሪጽካ ኣብኡ ጠውቕ። ኣየናይ ማእከል ጥዕና
ከልትደልዪ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።

•

እቲ ትሕቲ Våra e-tjänster/ኤለትሮኒካዊ-ኣገልግሎታትና ዘሎ ኣርስቲ ኣብ Boka tid för
vaccination mot covid-19/ ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ሓዝ ጠውቕ።

•

ግላዊ ቁጽርኻ ጸሓፍ ከምኡ’ውን በየናይ ዓይነት ኤለትሮኒካዊ-መንነት ገይርካ ክትኣቱ ከምእትደልዪ
ምረጽ።

•

ነቲ ጽሑፍ ኣንቢብካ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ከምዝተረዳኣካ ኣረጋግጽ። ደሕር ኣብ Fortsätt/ቀጽል
ጠውቕ። ሽዑኡ ናብ ሓደ ሓደ ሕቶታት እትምልሰሉ ገጽ ትመጽእ። ነቶም ሕቶታት ምስ መለስካ
ናብ Nästa/ዝመጽእ ዘሎ ትጥውቕ።

•

እንድሕር ናይ’ቶም ሕጂ ናይ ክታበት ቆጸራ ዝሕዙ ኣካል ኮይንካ ኣብ Boka tid/ቆጸራ ሓዝ
ጠውቕ። ብድሕሪኡ ቆጸራ ዝተሓዞ ናጻ ግዜ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክትርእይ ትኽእል።
እቲ ምትሓዝ ቆጸራኻ ምስተፈጸመ ሓደ መረጋገጺ ትወሃብ። ክታበት ኣበይ ከይድካ ክትወሃብ
ከምዘለካ ኣብኡ ጽሑፍ ኣሎ።

•

ብመንገዲ ተለፎን ገይርካ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ኢኻ ቆጸራ ትሕዝ
ናብ’ዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 063-14 22 50 ደውል። ሽዑኡ ናይ ካታበት ቆጸራ ከመይ ገይርካ ከምትሕዝ
መመርሒ ትወሃብ።
እዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኪ 063-14 22 50 ናይ ክታበት ቆጸራ መትሓዚ ጥራሕ እዩ። ደዊልካ ብዛዕባ ሕማም
ኮቪድ-19 ሕቶታት ከተቕርብ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንድሕር ብዛዕባ ኮቪድ-19 ሕቶታት ኣለካ ኾይኑ ኣብዚ
1177.se ዝያዳ ተንብብ ወይ ናብ 1177 ትድውል። በዚ ቁጽሪ ስልኪ 1177 ገይርካ ናይ ክታበት ቆጸራ ክትሕዝ
ኣይትኽልን ኢኻ። ከምኡ’ውን ናብ ናይ ጥዕናኻ ማእከል ክንክን ደዊልካ ናይ ክታበት ቆጸራ ክትሕዝ
ኣይትኽእልን ኢኻ።
እንድሕር ናብ ናይ ቆጸራ ግዜኻ ክትመጽ ዘይትኽል ኲንካ
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እንድሕር ሓሚምካ ኣለኻ ወይ ምልክት ሕማም ናይ ኮቪድ-19 ኣለካ ክትክተብ የብልካን። እንድሕር ከምኡ
ኾይኑ ናይ ክታበት ቆጸራኻ ሰርዝ ከምኡ’ውን ከክንድኡ እንድሕር እቲ ሕማም ኣለካ ኾይኑ ንኽትፈልጥ
መርመራ ክትገድፍ ትኽል ኢካ።
እንድሕር ብተለፎን ኮይንካ ቆጸራ ሒዝካ ብኸምዚ ኢካ ቆጸራኻ ትስርዝ:
• ናብ 063-14 22 50 ደውል ሽዑኡ እቲ ኣማራጭ ቆጸራ ሰርዝ ምረጽ።
• ሽምካ፣ ግላዊ ቁጽርኻን ኣየናይ ቆጸራ ክትስርዝ ከምዝደለኻን ተዛረብ።
• ብድሕረኡ ናብ ቁጽሪ ስልኪ 063-14 22 50 ደዊልካ ሕዲሽ ቆጸራ ሓዝ።
ክትድውል ከለኻ ኩሉ እቲ ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን እዩ። ሓዲሽ ቆጸራ ክትሕዝ ኣንኮለኻ ናይ ቋንቋ
ኣስተርጓሚ ከምዘድልየካ ንገር። ኣየናይ ቋንቋ ከምዝምልከት እውን ሓብር።
እንድሕር ብ1177.se ኮይንካ ቆጸራ ሒዝካ ብኸምዚ ኢካ ቆጸራኻ ትስርዝ:
• ኣብ 1177.se ናይ አለትሮኒካዊ-መንነት ገይርካ እተው። ምስኣተኻ ኩሉ ጽሑፍ ብቋንቋ ሽወደን
እዩ።
• ኣብ ትሕቲ ቆጸራ ዘለኒ ግዜታት/Bokade tider እተው። ነቲ ናይ ክታበት ግዜኻ ኣብኡ ትርእዮ።
ናብ ቆጸራ ምስራዝ ክትቅጽል ናብ’ቲ ትሑዝ ቆጸራኻ ጠውቕ።

