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انیپناهجو یبرا یاطالعات  

 
۲۰۱۵-۰۵-۰۱ تیزیو حق  

در هنگام  معتبرباشد و یستیاادارٔه مهاجرت، ب یموقت صادر شده از سو یگواه ایکارت "اِل.اِم.آ" 

 مالقات نشان داده شود.

:تیزیحق و  

مرکز بهداشت و درماندرمانگاه یا پزشک در  تیزیکرون حق و ۵۰ـ              

از طرف پزشک مرکز  کهیدرصورت مارستانیمالقات با پزشک ب نیـ      صفر کرون دراول     

کرون  ۵۰هرمالقات با پزشک  یو پس ازآن برا دیارجاع داده شو مارستانیبهداشت و درمان به ب

. دیتا کامالً معالجه شو  

از طرف  هیپس ازارجاع ره،یو غ وتراپ،یزیمالقات با پرستار، ف نهیکرون هز ۲۵ـ           

پزشک مرکزبهداشت و درمان ای مارستانیپزشک ب  

 

پردازند.  ینم یا نهیهز چیسال ه ۲۰ ریکودکان و نوجوانان ز  

 

کرون  ۲۰۰و  مارستانیپزشک در ب تیزیو نهیکرون هز ۲۰۰ هیبدون ارجاع یسالگ ۲۰از سن 

. دیپرداز یم رهیوغ وتراپیزیجهت مالقات پرستار، ف  

 

نزد پزشک بتیغ  
مالقات )  یکرون برا ۲۵کرون )مالقات پزشک( و ۵۰دروقت رزروشده  بتیغ درصورت

کرد. دی( پرداخت خواهرهیو غ وتراپیزیپرستار، ف  

 

و ذهاب ابیا یبرا ماریب نهیهز  
قطار  ایاتوبوس  ،یبا خودرو شخص یعنی لهیوس نیو ذهاب با ارزانتر ابیا نهیجهت هز کمک

. شودیپرداخت م  

 یا نهی( باشد، هزیسوئد لیما ۴) لومتریک ۴۰حداقل  یستیسفر با کسریفاصله : یخودروشخص

کمک  نیرفت و برگشت(. ا یکرون برا ۸۰رفت ) یکرون برا ۴۰ دیپردازیکه شما خودتان م

  خواهد بود.  یسوئد لیهر ما یکرون برا ۱۲ نهیهز

که  کسریسفر  نهیپرداخت خواهد شد. هز نهیکل هز طیدر مقابل ارائه کردن بل قطار: ایاتوبوس 

. شودیکرون باشد، پرداخت نم ۴۰ریز  

همراه با خود داشته باشند.  کیسال حق دارند  ۲۰ ریکودکان و نوجوانان ز  

 

 ،یبا خودرو شخص دینتوان یاگر شما بدالئل پزشک ایدر دسترس نباشد، و  یهمگان هیاگروسائل نقل

ـ  ۹۶۰۰۹۶را با شماره تلفن  ی. تاکسدیرا دار یحق استفاده از تاکس د،یقطار سفر کن ایاتوبوس 

.باشدیکرون م ۴۰آن  کسری نهیو هز دیروز قبل از سفر خود سفارش ده ۲و حداقل  ۰۲۰  

. کنندیانتخاب و رزرو م تانیبازگشت شما به منزل را برا قهیطر یخدمات درمان کارکنان  

 

اطالعات در مورد ساعات حرکت اتوبوس ها در استان نُوربُوتِن با شماره   افتیدر یبرا

. دیریتماس بگ ۰۷۷۱ـ  ۱۰۰۱۱۰  

 

 

 

 


