
Hilbijartin/guhertin ya doktorê malbtê/Val/byte av husläkare
Formê bidin wê muayenexana ku we hilbijartîye. Wê muayenexane di gel we/bi were pêwendîyê deyne heger ew doktorê 
we hilbijartîye dor cem/def hebe. Tarîx û bin-nivîsîn/îmze gerek hebe ji bo ku hilbijartin derbas bibe.

Nav/Namn

Doktor (yê malbatê)/Husläkare

Navnîşan/adres/Gatuadress

Dem/tarîx/Datum

Ez vî doktorî dixwazim/hildibijêrim/Jag väljer/önskar byta till

Hejmara kesîn (10 hejmar)/Personnummer (10 siffror)

Muayenexane/Husläkarmottagning

Navnîşana posteyê/Postadress

Telefon bi roj/Telefon dagtidBinînivîs/îmze/Namnunderskrift

Lênerîna baştir
Ji heyva yekê ya 2008 û pê de tu û her rûniştevanên di wîlayeta Stockholmê 
de dikarin kîjan nexweşxanê hilbijêrin hûn dikarin, ferq tune bê hûn li kuderê 
rûdinên. Di Vårdval Stockholm (Lênerîn Hilbijartin Stockholmê) de pere bi dû 
nexweş de diçe, tê wê maneyê ku hilbijartina te biryarê dide bê lênervan wê 
çi bedelî bistîne. Ne tiştek bihatir dibe û ne tiştek zehmetir dibe, lê belê ji  
bo te hêsantir/rehettir dibe ku tu muayenexanê/nexweşxanê biguherî û  
doktorekî li gor xwe peyda bikî.
 Lê Vårdval Stockholm zêdetire ji azadîya hilbijartinê. Ew xebatek merc/
şert peyde kirinê ye ji bo lênerînek hîn baştir. Lênerînek bi gelek cîhên  
muayenexane, dorên kurttir û bêtir nuh- hizirkirin/fikirkirin. Ji blî ku Vårdval 
Stockholm dibe alîkarê bi azadîhilbijartinê û pêşkêşyek mezin ew şertên nuh 
jî datîne ser doktorên muayenexaneyên malbatê/aîlê. 
Wekî nimûne wê ew karibin xizmeta nobedarî pêşkêşî te bikin heta saet 21 
kê, pêşkêşîya şêwirdar yan jî psîkolog û wê karibin lênerîna normal ya li malê 
jî bikin. Ji bilî wan wê kalûpîr karibin doktorekî pispor li cîhê lênerîna  
kalûpîran hilbijêrin û malbatên bi zarok doktorekî zaroka ku pêwendyek sabit 
li gel hebe li cîhê muayenexaneya doktorê  malbatê/aîlê. 
 Vårdval Stockholm îmkanike ji bo bandor/tesîr lê kirinêye, ji bo guhertinê 
û ji bo hilbijartinek bi zanebûn. Nuha yê ku biryarê dide tu ye û li ser  
lênerînvanan dimîne ku li gor hêvîyên te li ser bixebite, bersîva hevîyên te bide.

Hilbijartin hêsane/rehete 
Di nav Vårdval Stockholmê de tu dikare doktorê malbatê, navenda lênerîna 
zarokan, navenda lênerîna daykan, lênervanê nexweşyên lingan/pêyan û 
logopeda hilbijêrî. Di pêşerojê de tê karibî awayên lênerînên din jî hilbijêrî li 
gor vê modêlê.
 Heger tu bixwazî hilbijêrî helbet wê hewcîya te bi agahdarîye hebe ji  
bo tu karibî muayenexana/nexweşxana bidî ber hev. Loma jî em meclîsa 
Wîlayeta Stockholmê agahdarîyê li ser her tiştî ji wextê vekirinê ya muayen-
exana, bê çilo bi hêsanî meriv dikare bi telefonê bigihije kesê meriv dixwaze 
bighêje û bê nexweş çawa xwe dibîne di danûstendnên xwe yê bi nexweşxana 
re biweşînen. Ji heyva yekê ya 2008 û pêve wê her agahdarî li cîhê  
www.vardguiden.se û di rêya Rêberya Lênerînê (Vårdguiden) bi telefonê, 
08-320 100 gihiştbarbe/peydebarbe. 

Yê te muayene dikin em wan muayene dikin
Her muayenexane ku di nav Vårdval Stockholmê de ye dive ji alîyê me,  
meclîsa wîlayeta Stockholmê ve bi desthilatdar bibe. Ev hem ji bo wan cîhê 
ku hene û hem jî ew muayenexanên ku nuh dest pê bikin derbas dibe.  
Mercên ji bo desthilatdarîyê bilindin, û wextê muayenexaneyek van şerta bi 
cîh bîne wê karebe cîhê xwe veke.
 Desthilatdarî hem ji bo lênerîna ku ji alîyê wîlayetê dibe û hem jî ji bo 
lênerîna taybet derbas dibe, û em wîlayet em ê bi berdewamî bi dû kalîtê de 
bin. Heger hinek ji muayenexaneyan negihijin mercên desthilatdarîyê ku  
hatine danîn wê desthilatdarî ji wan bi paşde bê standin.

Weha bi rêve diçi
Kengî ku tu dixwazî cîhê doktorê aîlê/malbatê yan jî navenda lênerîna zaroka 
hilbijêrî tê herî nexweşxaneya yan jî navenda lênerîna zaroka herî nêzîk û 
formekê Vårdval (lênerîn hilbijartin) bînî. Tu dikarî wê formê di rêya telefona 
Vårdguiden (rêberya lênerînê) 08-320 100 jî bixwazî yan jî ji www.vardguiden.se 
bînî. Forma hilbijartinê tê bişînî/rekî wê muayenexana ku te hilbijartîye.Tu 
dikarî yekser jî di rêya Vårdguiden cîhê servîsa internetê, Mina vårdkontakter 
(Pêwendîyên min yê lênerînê), re nexweşxaneyê biguherî yan jî hilbijêrî, 

Ne hewce ye tu biguherî
Heger tu ji muayenexana xwe razîbî qet ne hewce ye tu tiştekî bikî, lê heger 
tu bixwazî tu dikarî dîsa jî biguherî û tu çend caran diguherî jî tu dikarî  
biguherî. Û heqê te herdem jî heye tu xwe li cem/li nik muayenexaneyekê di 
dorê de binîvîsî, heger cîh tije be.

Li vê derê tu dikarî agahdarîyê peyda bikî
Agahîyên pêwendîyê û zanîyarîya li ser wan muayenexanên cuda hûn  
dukarin di rêya Vårdguiden, www.vardguiden.se û rêya telefona Vårdguiden 
ku ji 08-320 100 pêk tê bibînin. Wê tevaya muayenexaneyan di katalogan 
Vårdguiden de jî bên naskirin ku wê di despêka heyva yekemîn ya 2008 de 
wê têkevin qutîya te ya postê.

Beledîya Norrtälje ne di nav Vårdval Stockholmê de ye.

Lênerîn hilbijartin Stockholm

Kurmandji

Kurmandji



Hilbijartin/guhertin ya doktorê malbtê –zarok û xort/ciwan di bin 18 salî
Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år. 
Formê bidin wê muayenexana ku we hilbijartîye. Wê muayenexane di gel we/bi were pêwendîyê deyne heger ew doktorê we 
hilbijartîye dor cem/def hebe. Tarîx û bin-nivîsîn/îmze gerek hebe ji bo ku hilbijartin derbas bibe.

Navê serperişt/welî/Vårdnadshavarens namn

Doktor (yê malbatê)/Husläkare

Navnîşan/adres/Gatuadress

Navê zarokê/Barnets namn 

Dem/tarîx/Datum

Ji bo zarokê em vî hildibijêrin/diguherin bi/För barnets räkning väljer/önskar byta till

Hejmara serperişt/welî (10 hejmar/reqem)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Muayenexane/Husläkarmottagning

Navnîşana posteyê/Postadress

Hejmara kesîn ya zarokê/Barnets personnummer

Telefon bi roj/Telefon dagtidBinînivîs/îmze/Vårdnadshavarens namnunderskrift

Hilbijartin/guhertin a navenda lênerîna (sexbîrîya) zarokan
Val/byte av barnavårdscentral (BVC)
Formê bidin wê navenda lênerîna zaroka ya hilbijartî. Tarîx û bin-nivîsîn/îmze gerek hebe ji bo ku hilbijartin derbas bibe.

Navê zarokê/Barnets namn

Navnîşan/adres/Gatuadress

Ez dixwazim/hildibijêrim bi vê/Jag väljer/önskar byta till

Hejmara kesîn ya zarokê (10 reqem/hejmar)/Barnets personnummer (10 siffror)

Navnîşana posteyê/Postadress

Hejmara serperişt/welî (10 hejmar/reqem)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Binînivîs/îmze/Vårdnadshavarens namnunderskrift Telefon bi roj/Telefon dagtid

Navenda lênerîna zarokani/Barnavårdscentralen

Navê serperişt/welî/Vårdnadshavarens namn

Dem/tarîx/Datum

Kurmandji

Kurmandji


