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یسناروغ ف دلپاره معلومات  ینومهاجر ډیرو/ښتونکود پنا غو  
 
 

 01-05-2015د ناروغۍ لګښتونه 

او په هره  اعتبار ولريباید  لنډمهاله کارتکارت یا د سویډن د مهاجرت بورډ له لورې  LMAد 

 لیدنه کې وښودل شي.
 

 :فیس په الندې ډول دی
 

 کرونه د روغتیا په مرکز کې د ډاکتر د لیدنې لپاره 50 -

کرونه په روغتون کې د ډاکټر د لیدنې لپاره وروسته لدې چې د روغتیا له مرکز  0 -
څخه د راجع کولو یو مکتوب ورکړ شي. لدې وروسته د ډاکټر د هرې لیدنې لګښت 

 کیږي تر څو چې ستاسو معالجه پای ته ورسیږي. کرونه 50

کرونه د نرس، فیزیو تراپیست او نورو د لیدنې لپاره، وروسته لدې چې د روغتیا  25 -
 په مرکز یا روغتون کې د یوه ډاکټر له لورې د راجع کولو یو مکتوب ورکړ شي.

 

 کلنو کم عمر ځوانان هیڅ فیس نه ورکوي. 20تر 

  
کرونه په روغتون کې  200کلنو څخه د ډاکټر د راجع کولو له مکتوب څخه پرته به تاسې  20له 

 کرونه د نرس، فیزیو تراپیست او نورو د لیدنې لپاره ورکوی. 200د ډاکټر د لیدنې او 
 

 نه تادیه شوې لیدنه
او نورو(  کرونه )د نرس، فیزیو تراپیست 25کرونه )ډاکټر لیدنې( یا  50نه تادیه شوې لیدنه به 

 لپاره بیل شي.
 مرسته شوی سفر

د سفر لپاره مرسته به تر ټولو وړیا ترانسپورت، د بیلګې په توګه خپل موټر، سرویس یا ریل  
 لپاره ورکړ شي.

 

میله( او د شخصي  4کیلومتره وي )د سویډن  40د یوې لورې مسافه باید لږ تر لږه  خپل موټر:
کرونه د دواړو لورو سفر  80کرونه د یوې لورې لپاره ورګرځول شي ) 40مرستې لپاره به 

 کرونه ده.  12لپاره(. مرسته د هر کیلومتر لپاره نږدې 

د ټکټ ټول لګښت به هغه وخت ورکړ شي که تاسې ټکټ وښیي. که د سفر لګښت  سرویس/ریل:
 کرونه څخه کم وي، د یوې لورې، لګښت به ورنکړ شي. 40له 
 خه کم عمر کوچینیان د ملګري حق لري. کلنو څ 20له 
 

که عامه ترانسپورت شتون ونلري، یا که تاسې د روغتیایي دلیلونه له کبله په خپل موټر، سرویس 
یا ریل کې سفر نشی کوالی، تاسې کوالی شی په ټکسي کې سفر وکړی. ټکسي ته باید لږ تر لږه 

ی او د یوې لورې سفر لګښت خبر ورکړ 96 00 96 - 020دوې ورځې وړاندې پدې شمیرې 
 کرونه کیږي. 40

 معالج کارکوونکي پریکړه کوي چې کورنی سفر باید څنګه ترسره شي او تنظیم به یې کړي.
 

ټیلفون  110 100 – 0771د سرویس د وختونو د معلوماتو لپاره مهربانې وکړی پدې شمیرې 

 وکړی.
 

 


