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 دیدمآ شوخ دنلاتویارتسو یناگمھ یکشزپنادند یاھھاگنامرد ھب
 تسا دیفم ام اب تاقالم زا لبق اھنآ نتسناد ھک یبلاطم
 نومک 49 کیاکی رد دنلاتویارتسو یکشزپنادند یاھھاگنامرد و دنراد دوجو دئوس رسارس رد یناگمھ یکشزپنادند یاھھاگنامرد
  .دنراد دوجو دنلاتویارتسو

 
 ھلاس 24 زا رتگرزب دارفا یارب .تسا ناگیار مامت یگلاس 23 نس ھب ندیسر ات ھمھ یارب دنلاتویارتسو رد یکشزپنادند تامدخ
 "روآ یتسردنت یکشزپنادند" هویش ای دینک تخادرپ تاقالم ھبترم رھ زا سپ ار یکشزپنادند ھنیزھ ،دراد دوجو ھنیزگ ود
)Frisktandvård( یتسردنت یکشزپنادند" دروم رد دیھاوخ یم رگا .دینک تخادرپ تباث غلبم کی ھھامرھ ینعی دینک باختنا ار 
 ھبً الومعم رگا .دیریگب سامت دوخ یداع یکشزپنادند بطم اب دینک لصاح عالطا یکشزپنادند فلتخم یاھ نامرد ھنیزھ ای "روآ
    .دیریگب سامت دوخ تنوکس لحم یکشزپنادند هاگنامرد نیرتکیدزن اب دینک یمن ھعجارم صوصخب کینیلک کی

 
 تیاسبو ھب ،دینک عالطا بسک دئوس یکشزپنادند ماظن درکراک یگنوگچ دروم رد یرتشیب بلاطم دیھاوخ یم رگا

www.1177.se/Other-languages دینک عوجر.  
 

 یرارطضا یکشزپنادند تامدخ
 کی ھبً الومعم رگا . .دیریگب سامت دوخ یداع یکشزپنادند بطم اب تسخن ھجرد رد نادند یارطضا یتحاران زورب تروصرد
 رگا .دیریگب سامت دوخ تنوکس لحم یکشزپنادند هاگنامرد نیرتکیدزن اب هرواشم یارب دینک یمن ھعجارم صوصخب کینیلک
 نینچمھ .دیریگب سامت دوخ ھقطنم رد یناگمھ یکشزپنادند یاھھاگنامرد یرارطضا یکشزپنادند تامدخ اب تسا لیطعت کینیلک
    .دیریگب سامت زین 1177 نفلت هرامش ینامرد تامدخ یامنھار اب دیناوت یم
  
 مجرتم
 سامت ناتدوخ کینیلک اب دیراد زاین مجرتم ھب یناگمھ یکشزپنادند هاگنامرد ھب یلبق هدش نییعت تقو اب دوخ ھعجارم یارب رگا
  .تسا ناگیار یھافش مجرتم تامدخ .دیریگب

 
 سا.ما.سا کمایپ قیرط زا یروآدای
 ھب سا.ما.سا کمایپ قیرط زا یلبق تقو نییعت اب تاقالم زا لبق زور ود یکی دیشاب هداد ار دوخ )لیابوم( هارمھ نفلت هرامشرگا

 یقاب دوخ توق ھب امش هدش نییعت لبق زا تقو زین دسرن امش نفلت ھب ینف لیالد ھب سا.ما.سا کمایپ رگا .دش دھاوخ یروآدای امش
  .تسا

  
 دوخ تاقالم تقو رییغت
 جرد امش تاقالم تقو ھگرب یور ھک یروبع زمر کمک ھب دیناوت یم ،دیوش رضاح یلبق هدش نییعت تقو رد دیناوت یمن رگا

 ھحفص ھب راکنیا یارب .دیھد رییغت www.folktandvarden.se/vgregion تیاسبو قیرط زا ار دوخ تاقالم تقو ،هدش
 زا دوخ یکشزپنادند کینیلک اب دیناوت یم نینچمھ .دینک عوجر”Boka om din tid”  "دوخ تاقالم تقو رییغت" ھب موسوم
 سردآ ھب ام تیاسبو ھب ھعجارم سامت تاصخشم نتفای هار نیرتناسآ .دیریگب سامت زین لیمیا ای نفلت قیرط

www.vgregion.se/folktandvarden/hittamottagning تسا. 
 

 دیریگب سامت دوخ یکشزپنادند کینیلک اب ھشیمھ دینک وغل ار دوخ تاقالم تقو دیھاوخ یم رگا
 زا .میھدب یرگید درف ھب ار امش تقو رتعیرس ھچ رھ میناوتب ام ھک تسا بوخ دینک وغل ار دوخ تاقالم تقو دیھاوخ یم رگا
 رد رگا .دیریگب سامت لیمیا ای نفلت قیرط زا تاقالم زا لبق یرادا زور 12 تعاس ات رثکادح دوخ یکشزپنادند کینیلک اب ورنیا

 .دیریگب سامت کینیلک ندش زاب زا سپ تعاس کی رثکادح دیوش رامیب تاقالم یارب هدش نییعت زور



 

 )نالاسگرزب مھ و تسا ناکدوک لماش مھ( دینک تخادرپ ھنیزھ دیاب دیوشن رضاح هدش نییعت تقو رد رگا
 .دینک تخادرپ ھنیزھ یلبق هدش نییعت تقو اب تاقالم یارب دیاب دیوشن رضاح هدش نییعت تقو رد ای دییایب تاقالم تقو ھب رید رگا
  .دنک یم قدِص زین دینک وغل رید ار یلبق هدش نییعت تقو ھک یدراوم رد رما نیمھ

 
 دینک باختنا ار یکشزپنادند ھب دوخ ھعجارم تخادرپ هویش
 لوبق یکناب تراک طقف اھ کینیلک زا یخرب .دینک تخادرپ یکناب تراک قیرط زا ایً ادقن ار یکشزپنادند رد دوخ تاقالم ھنیزھ
  .دیریگب سامت نآ اب ،دریذپ یم ار یتخادرپ عون ھچ امش رظن دروم کینیلک ھک دینادب دیھاوخ یم رگا .دننک یم

 
 دیتسھ یضاران دوخ کنیلک زا رگا
 تشادھب ناراتسرپ ،ناکشزپنادند دزن یکشزپنادند نامرد و دروخرب هویش زا امش میتسھ لیام یناگمھ یکشزپنادند تامدخ رد ام
 سامت ام ابً امتح ھک میھاوخ یم امش زا دیتسھ یضاران یلیلد ھب امش رگا .دیشاب یضار ام یکشزپادند ناراتسرپ ای نادند و ناھد
 .مینک رتھب ار دوخ راک میناوتب ات دیریگب

 
 کینیلک لوئسم سیئر ھب دیناوت یم سپس .دییوگب وا ھب ارنآ تلع و دوخ رظن و دیریگب سامت دوخ رگنامرد اب تسخن ھجرد رد
  .دینک عوجر

  
 سردآ .دیتسرفب لیمیا زین تسا دنلاتوی ارتسو رد یناگمھ یکشزپنادند تامدخ تیفیک لوئسم ھک یدحاو ھب دیناوت یم نینچمھ امش
  .تسا  synpunkter.folktandvarden@vgregion.se دحاو نیا لیمیا

 
 تالاوس
 هاگنامرد اب تسخن ھجرد رد .دیریگب سامت یناگمھ یکشزپنادند هاگنامرد رد اب دیناوت یم لیم لامک اب دیراد یلاوس رگا
  .دیریگب سامت دینک یم ھعجارم نآ ھبً الومعم ھک یکشزپنادند

 


