Tingrinja

ስድራቤታዊ ሓገዝ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ምምሕዳር ቦልኔስ

ለኣኺ
ምምሕዳር ቦልኔስ
ማሕበራዊ ምሕደራ
ቁጽሪ ቴለፎን
ኢ ፖስት
ኣድራሻ
ኣድራሻ ፖስታ

ስድራቤታዊ ሓገዝ ኣብ ቦልኔስ
ሓደ ኣባል ስድራቤት ሓገዝን መብረን ከድልዮ ይኽእልዩ። እቲ ሓገዝ ንግዚኡ ንብሕትኻ/ኺ ንምዃን
ውልቃዊ ግዜ ምስ ዘድሊ፣ንንውሕ ዝበለ ግዜ መብረ/ሓገዝ ምስ ዘድልን ከምኡ ውን ዕላል ምስ
ኩነታትካ/ኪ ዝርድኦ ሰብ ክኸውን ይኽእል።ንስድራቤት ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ናይ ቀረባ
ቤተሰብካ/ኪ ብምኽንያት ሕማም፣ ስንክልና፣ ዝተፈላለዩ ዓይነት ወልፍታት፣ ዝምድናዊ/ርክባት
ጸገማት ወይውን እርጋን፣ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቶም ሓገዝ ምስዝደልዩ ንምቅላል ዝዓለመዩ።
ብዘይ ቆጸራ ዝወሃብ ኣገልግሎት
መቕርብካ/ኪ ኣብ ምክንኻንን ምእላይን እትርከብ/ቢ፣ መቕርብካ/ኪ ምሳና ሕጉስ ማሕበራዊ ግዜ
ከሕልፍን/ከተሕልፍን፣ ንብሕትኻ/ኺ ንምዃን ውልቃዊ ግዜ ምስ ዘድልየካን/ክን
ስድራቤታዊ/ቤተሰባዊ ሓገዝ ቦልኔስ ንኽሕግዘካ/ኪ ዕድሚኡ የቕርብ። ኣቐዲምካ ምምልካት
ኣየድልን። ብዘይ ቆጸራ ዝወሃብ ኣገልግሎት ካብ ሰዓት ሓደ ክሳብ ሰዓት ኣርባዕተ ድሕሪ ቀትሪ
ይኸውን። ኣድራሻና Våggatan 11 እዩ።
መወከሲ ሓበሬታ
ቁጽሪ ቴለፎን
ኢ ፖስት ኣድራሻ
መብረ/ሓገዝ
ከም ቤተሰብ/ኣባል ስድራቤት ንብሕትኻ/ኺ እትኾነሉ ግዜ ምስ እትደሊ/ደልዪ መብረ/ሓገዝ
ክንዕድመካ ይከኣልዩ። ዝግበር መብረ/ሓገዝ ኣብ መንበሪ ገዛኻ/ኺ ወይውን ኣብ Våggatan 11
ዝርከብ ንስድራቤት ዝወሃብ ሓገዝ ኣገልግሎት እዩ። ዝግበር መብረ/ሓገዝ ብነጻ/ብዘይ ክፍሊት
ኮይኑ፣ ካብ ክልተ ሰዓት ክሳብ ክልተ መዓልቲ ይኸውን። ኣብ ቦታና (Våggatan 11) ንህቦ ናይ
መብረ/ሓገዝ ኣገልግሎት ብነጻ ኮይኑ ንመግቢ ግን ይኽፈሎ እዩ።
ጉጅለታት ስድራቤት/ቤተሰብ
ጉጅለታት ስድራቤት/ቤተሰብ ምስ ካልኦት ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ትራኸበሉ
ኣጋጣሚዩ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ካልኦት ስድራቤት/ቤተሰብ ሓበሬታን፣ ጸጋማትን ሓጎስን
ትለዋወጠሉ ኣጋጣሚዩ። ብተወሳኺ ብሓባር ምስራሕ፣ ብሓባር ምምሃርን ሓበሬታ ምርካብን እዩ።

መዓልታዊ ንጥፈታት
መዓልታዊ ንጥፈታትና ንስድራቤት/ቤተሰብ ናይ መብረ/ሓገዝ ዕድላት ንምፍጣር ኮይኑ፣ ብተወሳኺ
ውን ነቲ ክንክን ዝደሊ ምስ ካልኦት ብሓባር ኮይኑ/ይና ንጡፍን ትርጉም ዝመልኦ መዓልትን
ንምሕላፍዩ። ስድራቤታዊ ሓገዝ ዘበርክቶም መዓልታዊ ንጥፈታት ብመንጽር ተሃድሶ ኮይኑ ዕላምኡ
ድማ ሕጉስን ትርጉም ዘለዎ መዓልቲ ምሕላፍንዩ። መዓልታዊ ንጥፈታት እነካይደሉ ቦታ ኣብ
Våggatan 11 እዩ።
ተደጋጋሚ ናይ ሓጺር ግዜ ምብጻሕ
ዕላማ ተደጋጋሚ ናይ ሓጺር ግዜ ምብጻሕ ውልቀ ሰባት ኣብ ገዝ ኦም እንዳተቐመጡ ጸገማቶም
ንምቅላልን፣ ንስድራቤቶምን/ቤተሰቦምን/መቕርቦምን ሓገዝን/መብረን ምሃብዩ። ተደጋጋሚ ናይ ሓጺር
ግዜ ምብጻሕ ኣገልግሎት እንህበሉ ቦታ ኣብ ኤንግስሉንዳ/
ይርከብ።ንተደጋጋሚ ናይ
ሓጺር ግዜ ምብጻሕ ከተመልክት/ቲ ንጸሓፊ/ት ሓገዝ ብቁጽሪ ቴለፎን
ተወከስ/ሲ
ኣማኻሪት ስድራቤት/ቤተሰብ ኦሳ ስቫርድ እዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት ክትህብ ትኽእል
 ንስድራቤታዊ/ቤተሰባዊ ሕቶታት ዝምልከት ምኽርን ሓገዝን
 ብህዱእ መንፈስ ሓሳባትካን/ክን ስምዒታትካን/ክን ንምግላጽ ዝወሃብ ናይ ዘተ ኣጋጣሚ
 ምብጻሕ ናብ ገዛኻ/ኺ
ቁጽሪ ቴለፎን ኣማኻሪት ስድራቤት/ቤተሰብ
ናይ ምርሳዕን ከባቢኻ ብግቡእ ዘይምርዳእን ነርስ ማርያን ሱንድስትረም እዞም ዝስዕቡ ኣገልግሎታት
ክትህብ ትኽእል
 ምኽሪ/ሓበሬታ




ውልቃዊ ርክባት
ክከም ኣድላይነቱን ጠለብን ናብ ገዛኻ ምምጻእን ናብ ቤት ጽሕፈታ ምዕዳምን
ምስላጥ ርክባት ምስ ናይ ሕክምና ትካላት

ቁጽሪ ቴለፎን ነርስ

