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Piştgirya meriva li Bollnäs 

Piştgiriya meriva ew karê cûdani û mebest ji wan ewe hêsantir kirin ji wan 

kesê ku hin mirovê nêzîkî wan hene ji ber nexweşiyê, seqetyê, nebaşbikaranin,  

Pirsgirêkên têkiliyê an qelsiya pîryê pêwistîya piştgiriyê heyê di jiyana rojane 

de.Tu kari bênav bi û erka me ya sirveşartinê heye. Piştgiriya meriva ji bo hemî 

merivani ji kîjan temenî bi û ne hewcî tu alîkariyên din ji karê civakî bigiri ku 

bikaribin piştgiriya meriva bikri 

 

Agahyê têkiliyê Gohertina nobeti 

Hejmara têlefonê ji bo piştgiriya meriva eve 0278-257 15. 

Navnîşana e -nameyê eve: anhorigstod@bollnas.se 

 

 

Gohertina nobeti 

Ger tu wekî merivek bo wextê xwe hewceyê derfetêye em Karin nobetê 

bigrin. Nobet girtin kare li mala webi yan li cîhê ewlehiya piştgiriya meriva bi               

li Våggatan 11. Nobet girtin belaşe û derfeta te heye ku tu di mehê de heya 30 

demjimêran bistîni dema nobet girtinê li cihê ewlehiyê lêçûna 

 xwarinê tê dayîn 

 

Çalakiyên rojê 

Çalakiya rojê ji bo meriva derfeteke ku xwe rehet bikin, di heman demê de 

ku miriv bi hin kesin din re rojek çalak pir xweş û hêja derbaski.  

Piştgirya meriva bi çalakiyên rojêre kardiki ku armanc jê ewe vegeri jiyana 

çivaki a normal, armanc rojek xweş û hêjabe. Çalakyê rojane li avahiyên 

piştgirya merva li Våggatan 11 ye. 

 

 

 

Komên meriva 

Di komek meriva de tu bi mervêndinre ê di rewşên wekhev de dijîn hevdîtinê 

Diki. Derfetek dan û stindina tecrubeya jiyanê, xem û şahiyan bi ê din re. Bi 

hev re tiştan dikin, bi hev re fêr dibin û agahiyan     

distînin.   

  

Dûbare vegera cihi mana demkurt 

Dûbare vegera cihi mana demkurt armanc ewe ku hêsantir be bo ku meriv li 

malê bimîne di heman demê de nobet guhertin bo meriva. Cîhên dûbare 

mana demkurt li Ängslunda hene. Bo daxwazname danê a dubarekirina 

mayînên demkurt bi karmendê alîkariyê re 0278-250 00 têkilîyê dayni 

 

Şêwirdara meriva Tanja Masalin kare pêşkêş biki 

• şîret û piştgirî di pirsê merivan di 

• axaftinên takekesî ku tu bi aramî û rehetî derfetê bigri tu raman û 

hestên xwe di derbarê rewşa xwe/ we de bêji. 

• serdana malê   

Bigihêj şêwirdarê meriva li ser 0278-257 16    

 

Hemşîreya demens Lisa Karlsson kare pêşkêş bike 

• şîretan 

• peyvînê kesane 

• ku piştî daxwazê serdana malê biki an serdanan bigri 

• navberya têkiliyên tenduristiyê biki 

Bigihêj hemşîreya demens liser 0278-253 08 
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