ክትባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ቨርምላንድ ዕድመኹም ካብ 12 ክሳብ 15 ዓመት ንዝኾንኩም
ካብ መጀመርያ ሕዳር (november) ጀሚሩ ዕድመኹም ካብ 12 ክሳብ 12 ዓመት ዝኾንኩም ክትባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክትክተቡ ትኽእሉ
ኢኹም፡ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሰብ መዚ ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ቆሉዕትን መንእሰያትን ክኽተቡ ይመክር፡ እቲ/እታ ቆልዓ
ንክኽተብ/ክትክተብ 12 ዓመት ዝመልአ/ት ክኸዉን/ክትከዉን ኣለዎ/ኣለዋ፡ እቶም ገና ዕድሚኦም 12 ዓመት ዘይመልኡ ቆልዑ ክታባት ኣብ ካልእ
ግዜ ክወፈየሎም እዩ።
ክትባት ኣንጻር ኮቪድ-19 ብፍቶት ኮይኑ ኣይክፈሎን እዩ።

ቤት ትምህርቲ ይሕብር

ቤት ትምህርቲ ናይ ክታበት ግዜ ከምኡ ዉን ቦታ ናይ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኣበይ ከም ዝካየድ ክሕብር እዩ፡ እቶም ኣብ መባእታዊ
ትምህርቲ ዘይትምሃሩ ቆጽራ ንምሓዝ ናብቲ ናይ ቆጸራ መትሓዚ ቁጽሪ ተሌፎን 010-831 80 70 ትድዉሉ።

እቲ ናይ ስምምዕ ቅጥዕን ናይ ጥዕና ምግለጽን ምልኡ

እቲ ዝተመልአ ናይ ስምምዕ ቅጥዕን (samtyckesblankett) ከምኡ ዉን ናይ ጥዕና መግለጽን (hälsodeklaration) ኣብ ቡስጣ ዓሺግኩም
ብዝተኻኣለ መጠን ቀልጢፍኩም ንናይ ቤት ትምህርቲ ናርሲን ኣረክብዋ፡ እቶም ዕድሚኦም 12 ዓመት ዘይመልኡ ቆልዑ ዉን እቲ ናይ ስምምዕን
ናይ ጥዕና መግለጽን ዛጊት ሕጂ ክህቡ ይኽእሉ እዮም።
እቲ ክትባት ብዝትኽእለ መጠን ብዘይ ጸገም ምእንቲ ክካይድ እታ ናይ ቤት ትምህርቲ ናርሲን ነቲ ቡስጣ ከፊታ ኣብቲ ዝተመልአ ገለ ዝጎደለ
ከይህሉ ኣቐዲማ ክትሪኢ እያ፡ ካብ እቲ ቤት ትምህርቲ ካልእ ዝኾነ ሰራሕተኛ ነዚ ሓበሬታ ኣይርእዮን እዩ፡ እቲ ክትባት ምስ ተዛዘመ ዝኾነ
ሐበሬታ ብዛዕባ እቲ ክታባት ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣይዕቀብን እዩ።

ናይ ስምምዕ ቅጥዒ

ቆልዓ ክታበት ንክኽተብ ናይ ክልቲኦም ወለዲ ስምምዕ ከድሊ እዩ።
ኣብ ሓደ ሓደ ጉዳያት ግን እቲ/እታ ቆልዓ ባዕሉ/ላ ብዛዕባ ክታበት ክዉስን/ክትዉስን ይኽእል እዩ/ ትኽእል እያ፡ ኣብዚ እቲ ዝኸትብ ሰብ ነቲ
ናይ ተኸታቢ/ተኸታብቲ ባዕሉ/ባዕላ ዉስኔ ክወስድ/ ክትወስድ እቲ ዘለዎም ብስለት ማለት ናይ ብስለት ገምጋም ሪኡ ይዉስን፡ ናይ ብስለት
ገምጋም ብቐዳምነት እዋናዊ ዝኾነሉ ዕድሚኦም ንደቂ 15 ወይ ዝያዳ ዝኾኑ ቆልዑ እዩ።

ናይ ጥዕና መግለጺ

እቲ ናይ ጥዕና ቅጥዒ ብዝተኻኣለ ቀልጢፍኩም መጠን መልኢኩም ኣረክቡ፡ ካብቲ ኣብቲ ቅጥዒ ብዛዕባ ናይ ጥዕና መግለጺ ዘሎ ሕቶታት ንገለ
ሕቶ ”እወ” ኢልኩም እንድሕሪ ድኣ መሊስኩም ቅድሚ ክትባት ምዉሳድኩም ናይ መድሃኒት ገምጋም ምእንቲ ክግበረልኩም ብ ናይ ዞባ
ቨርምላንድ ቆጸራ መትሓዚ ቑጽሪ ተሌፎን 010-831 80 70 ብምድዋል ቆጸራ ሓዙ፡ እንድሕሪ ድኣ እቶም ናይ ቆጸራ ትሕዝሎም ኣማኸርቲ
ቆልዓኹም ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኽተብ/ክትክተብ ይኽእል/ ትኽእል እዩ/ እያ ኢሎምኹም ኣብቲ ተረክቡና ናይ ጥዕና መግለጺ ቅጥዒ
ጽሓፍዎ።

ክትባት ን ወላዲ ንኣላይ

ንስኹም ከም ወልዲ ወይ ኣለይቲ እንድሕሪ ድኣ ዘይተኸተብኩም ኮንኩም ምስ እዚ ናይ ደቅኹም ክታበት ብሓደ ክትክተቡ ዕድላት ኣሎ፡
ይኹን እምበር እቲ ናትኩም ክትባት ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ኢኹም ትወስድዎ፡ ብዛዕባ መዓልትን ስዓትን ኣብ መርበብ ኢንተርነት 1177.se
እዋናዊ ሓበሬታ ክዋሃብ እዩ።
ንስኹም ከም ብጹሓት ምስ ቆልዓኹም ናብቲ ክታበት ተሰንይዎም እንድሕሪ ኾንኩም ንቤት ትምህርቲ ሓብሩ።

