
Navenda Malbatan li Andersberg
Navenda malbatan ciyekî ku tenduristîyê pêş dixe û bi 
hevkarîya Şaredarîya Gävleû Herêma Gävleborg, ku desteka 
abûrî didin ji bo vê yekê. Bi vê xizmetê dê û bav karîbûna xwe 
pêş dixin weke dê û bav.
Erka me li Navenda Malbatan ewe ku; em pêşîyê li karên 
neyênî (nebaş) bigrin û tenduristîyê çak bikin berî hemî kesî 
tenduristîya zarokan. Li vir derfet heye ku mirov têkilîyê bi 
Lênerîna tenduristîya dayikan (MHV), Lênerîna tenduristîya 
zarokan (BHV), karê Pêşîlêgirtina civakî û Pêşdbistana vekirî 
re deynê.

Demên ziyaretê: Andersbergs centrum, Vinddraget 22, 
802 77 Gävle

Lênerîna tenduristîya 
dayikan 
026-15 76 50
026-15 76 51

Pêşîlêgirtin Xizmeta 
Civakî
026-17 71 48

Tikaye bikeve malpera me ya bi navê www.gavle.se/fca ji bo 
pirtir agadarîyan!

Lênerîna tenduristîya 
zarokan
026-15 77 09
026-15 77 10

Pêşdibistan a vevekirî  
026-17 22 82

Gävle kommun i samarbete med

Navenda Malbatan li 
Andersberg 
– cihekî hevdîtinê!
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Navenda Malbatan li Andersberg 
Jibo kesên ku wê bibin dê ê Bavê zarokan ta temenê 6 sali,
û malbatên wan di navça me ya Navendî ya Tenduristî ya 
Andersberg de.
Erka me li Navenda Malbatan ewe ku; em pêşîyê li karên 
neyênî (nebaş) bigrin û tenduristîyê çak bikin berî hemî 
kesî tenduristîya zarokan. Li vir derfet heye ku mirov 
têkilîyê bi Lênerîna tenduristîya dayikan (MHV), Lênerîna 
tenduristîya zarokan (BHV), karê Pêşîlêgirtina civakî û 
Pêşdbistana vekirî re deynê.

Lênerîna Tenduristîya Dayikan (MHV)
Lênerîna tenduristîya dayikan xizmeta 
dermanî(pizişkî), derûnî û civakî ji bo 
dayik û bavên pêşerojê pêşkêş dike. 
Tikaye têkilîyê bi yek ji pîrik (qabîle) ê 
me re deynin ji bo rênişandana liser 
telefonê yan jî kat destnîşan kirinê.
 
Lê ji bo alavên bergirtina hemil û kontrola 
jinekolojî) gerek mirov serî li qismê pîrikan li 
Nexweşxana Gävle bide. 

Lênerîna Tenduristî ya Zarokan (BHV)
Ji xwedê danê ta temenê 6 salî hemşîre 
yên BHV têkilîyê bi zarokê û malbatê re 
berdewam dikin.
Têkilî bi zarokê û malbatê re. Lênerîna 
tenduristîya zarokê xizmeta di warê 
pizişki, derûnî û desteka civakî de 
pêşkêş dike ji bona pêşketina zarokê. 
Ev bi awayê kontrola pizişkî hem li 
navende hem jî li malê tê kirin.
Tikaye, têkilîyê bi yek jî hemşîrên me 
bike ji bo rê nîşandanê yan jî kat 
destnîşan kirinê. 
Eger zarok nexweş be, tika ye têkiliyê bi 
navenda tenduristî yê re bike.

Xizmeta civakî ya pêşîlêgirtinê
Xizmeta civakî ya pêşlêgirtinê destêkê 
dide dê û bavan di warê gift û gotinê li 
ser
- pirsgirêkên malbatî
- krîzên malbatî û dadwerî
- pirsgirêkên din ku bi dê
- bavîtîyê ve têkildar bin.
Sosyoekonomê ku li yekîneyê heye 
bi karê karbedestî ranebe û tu 
dosyan nagre.

Pêşdibistana vekirî
Pêşdibistana vekirî cihekî hevdîtinê ye 
ji bo dê bavên xwedî zarokên di  
temenê 0-6 salî re. Li vir zarok yê herî 
pêwiste û derfet ji zarokan re çê dibe 
ku bi havalên xwe re bi leyize û 
karÏbûna xwe pêş bixe bi dê û bavan re. 
Xwarina sivik heye ku mirov kare bikire. 
Bihayê vê xwarinê weke kirîna ku liser 
me sekinye. Tu dikare di vî warî û katê 
ku em vekirî ne de agadariyan di 
malpera me de peyde bike.

Hevdîtinên dê û bavan
Em ji hemû dê û bavan re yên ku 
zaroka wan bi rê de ye ku çê bibe yan jî 
çêbuye derfetê pêşkêş dikin ku tevlî 
gurupan bibe. Ev gurup ji vê yekê re 
nek u; dê û bavê nu, karîbûn û zanîna 
xwe di rola xwe ya nu de pêş bixin û 
bibne dê û bavên pêkhatî.
Hevdîtin yê dê û bavan yên din jî hene 
ku tu kare di malpera me de  
agadariyan li ser wan peyde bike. 
www.gavle.se/fca.

Pirtukxane
Pirtukxane ya Andersberg cîranê 
navenda malbata ye. Personal yê ku 
livir kar dikin wê gelekî jidil arîkariya 
we bikin; ku hun 
pirtukên di derheka 
rola dê û bavîtiyê 
de peyde bikin û rê  
nîşanî we bikin.


