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Agahî jo bo penaberan   
Buhayê nexwesîyê 2015-05-01 

Her carê ku serîlêdanek ji bo nexwesîyê bikî, divê qerta -LMA an jî 

wesîqeyek muweqqet a Dergeha Penaberîyê ( Migrationsverket) nîsan bidî. 

Divê wesïka hê jî derbas be. 

Buhayê wê: 

 50 kron: ji bo serîlîdana dixtor li nexwesxane 

 0 kron: ger dixtorek cara yekê te bisîna nexwesxane. Pistî cara yekê 

buhayê dixtor 50 kron e û ew ta tedawî bi dawî bê berdewam e. 

 25 kron: ger dixtorek ji vårdcentral an nexwesxane te bisîne bo hemsîre, 

fîzîk tedawî an jî ciyên wek wê. 

Zarok û civanên ku emrê wan 20 salî biçûktire. 

 

Yekin sala wan ser 20 rabe desturi 200 kron didin. Ji bu serlidana doxtor u 

nexwesxane didin. 200 ji bu nexwasmezane u fizik mezane vakivi. 

 

Di wextê te girtî de neçî 

Wextê te girtî de neçî, divê ji bo dixtor 50 kron, ji bo hemsîre, fîzîk tedawî û 

hwd 25 kron bidî. 

 

Heqê rê ya nexwesîyê 

Heqê alîkarîya seyyare, otobus û tren, li gor buhayê herî erzan te dayîn. 

Bi seyareya xwe: Divê mesafeya rê kêmasî 40 km( 4 mîl) be ku tu ji xercê 

civakî, 12 kron serê her mîl heq webigrî.  

Otobus/tren: Divê heqê bilêtê 40 kron û zêdetir be. Wê demê doza 

wergirtina xercê civakî (egenavgift) nikarî bikî. 

Heqê refaqetî tenê ji bo zarokên 20 salî biçûktir heye. 

 

Ger navgînên çûn-hatinê tunebe, an jï mirov bi hin sebebên tendrustîyê nema 

karibe li seyyara xwe, otobus û trênê suwar be, heqê xwe heye ku bi taxî 

here. Taxî ji telefona 020-960096 tê xwestin û divê kêmasî 2 roj berê bête 

xwestin. Tenê çûyîn 40 kron e. 

Veger li gor biryara xebatkarên nexwesxane pêk tê û xebatkar ew pêk tîne. 

 

Ji bo agahîya li ser wextên otobus a Norrbottenê telefona 0771-100 110 bike. 

 

 

 

 

 


