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ሓበሬታ ንዑቕባ ሓተትቲን ስደተኛታትን 
   
 

ናይ ሕሙም ክፍሊታት 2015-05-01 
ኣብ ነፍ-ወከፍ ርክብ፤ ዘገልግል ወረቐት መንነት LMA-kort ወይ ግዚያዊ ምስክር ካብ 
ሚግራሾንስቨርከት ክተርኢ የድልየካ። 
እቲ ክፍሊታት፡- 

 50 ክሮኖር፤ ኣብ ጥዕና-ማእከል (hälsocentral)  

 0 ክሮኖር፤ ነቲ ናይ መጀመርታ ርክብ ምስ ሓኪም ኣብ ሆስፒታል፤ መሰነይታ ወረቐት 
(remiss) ካብ ናይ ጥዕና ማእከል ምስ ተሰደደልካ። ብድሕሪኡ ተሓኪምካ ክሳዕ 
ትውድእ፤ ንነፍሲ-ወከፍ ምብጻሕ ናብ ሓኪም 50 ክሮኖር ትኸፍል። 

 20 ክሮኖር፤ ንነርስ ወይ ናይ ምንቅስቓስ ነርስ ወዘተ ንምብጻሕ፤ መሰነይታ ወረቐት ካብ 
ሓኪም ናይ ጥዕና ማእከል ወይ ናይ ሆስፒታል ምስ ረኸብካ። 

ቆልዑን ምንእሰያትን፤ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም፤ ብነጻ ይሕከሙ፣ 
ልዕሊ 20 ዓመት ምስ ዝኾንካ፤ ብዘይ መሰነይታ ወረቐት ናይ ሓኪም፤ ናብ ሆስፒታል ናብ ሓኪም 
ንእትገብሮ ምብጻሕ፤ 200 ክሮኖር ትኸፍል። ናብ ነርስ ወይ ናብ ናይ ምንቅስቓስ ነርስ ወዘተ 
ንምብጻሕ፤ 200 ክሮኖር ትኸፍል፣  
 

ቆጸራ ምስ ትጠልም 
ንዝጠለምካዮ ናይ ሓኪም ቆጸራ 50 ክሮኖር ትኸፍል። ንናይ ነርስ ወይ ናይ ምንቅስቓስ ነርስ 
ወዘተ ድማ፤ 25 ክሮኖር ትኸፍል።  
 

ናይ ሕሙማት መጐዓዓዚ 
ነቲ ዝሓሰረ ናይ ሕሙም መጐዓዓዚ፤ ማለት ንናይ ግሊ-ማኪና፤ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር፤ ሓገዝ 
ትወሃብ፣ 
ናይ ግልኻ ማኪና፤ እቲ ርሕቀት ናይ ንጽል ጉዕዞ፤ እንተ ሓጸረ 40 ኪ/ሜ ክኸውን የድሊ። ከም 
ናትካ ክፍሊት ተባሂሉ ድማ፤ ካብቲ ዝወሃበካ ሓገዝ 40 ክሮኖር ይጐድለካ (ንመኼድን መምለስን 
80 ክሮኖር)። እቲ ዚፍቀድ ሓገዝ 12 ክርኖር ን10 ኪ/ሜ ኣቢሉ እዩ፣  
ኣውቶቡስ ወይ ባቡር፤ ነቲ ዝገዛእካሉ ቲከት ኣርኢኻ፤ ብሙሉኡ እቲ ወጻኢታት ናይ ቲከት 
ይኽፈለካ። ይኹን እምበር፤ እቲ ዋጋ ቲከት ንንጽል ጉዕዞ 40 ክሮኖር ወይ ዚያዳ ምስ ኪኸውን 
ኣለዎ፤ ዚኽፈለካ ገንዘብ ከኣ የልቦን፣ 
ትሕቲ 20 ዓመት ዝኾኑ ደቅኻ፤ መሰነይታ ሰብ ክህልዎም ሰብ-መሰል እዮም፣ 
 
ህዛባዊ ናይ ሓባር መጐዓዓዚ ምስ ዘይህሉ፤ ወይ ብናይ ሕክምናዊ ምኽንያት፤ ብናይ ግልኻ ማኪና 
ወይ ብኣውቶቡስ ወይ ብባቡር ክትጐዓዝ ምስ ዘይትኽእል፤ ታክሲ ክትወስድ ትኽእል። 2 
መዓልቲ ኣቐዲምካ ድማ ብቝጽሪ ቴሌፎን፤ 020-96 00 96 ታክሲ ትእዝዝ። ንንጽል ጉዕዞ ድማ 
40 ክሮኖር ትኸፍል፣  
ብኸመይ ናብ ገዛኻ ከም እትምለስ፤ ሰራሕተኛታት ናይ ጥዕና ማእከል ይውስኑን የዳልዉልካን፣  
 

ኣብ ኖርቦተን ናይ ኣውቶቡስ ሰዓታት ሓበሬታ ንምርካብ፤ ናብ 0771-100 110 ደውል፣     
 

 


