
 
   !وهکیکۆبوونهجێگایه - شبێریندهیخێزانیئهبنکه
یهبهندروستیرگرتنیتهڵكوهیخێزانجێگایکهبنکه

رێمینیههنجومهوانیێڤلێ،ئهنگینێوانشارهمئاهههه
ویدایكوهئاسانکردنیکۆبونه بۆڕێکخستنیباریگونجاووێبۆریێڤل

وباوکێکیکودایكیانوهشهپێکردنیتواناییگه وچاوکردنباووکان،بۆڕه
 ربن.تیدهویارمهباش


وئاسانکاریرکیکاریپێشگیرییخێزانهئهیهوبنکهله
پێشچاوگرتنیمنداڵ.لێرهبهله-ینکهندروستیدهته
،Mödrahälsovård (MHV)ندروستیدایکانشیچاودێڕیتهبه
وBarnhälsovård (BHV)دروستیمندااڵننشیچاودێڕیتهبه
ویهبۆڕێنماییتیههاڵیهتگوزاریکۆمهشیپێشگیریخزمهبه
یهاباخچهروهوههیخێزانتبهکێشهبارهپشتیوانیسه
 یه.شههڵهساوایانیئاوه
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 نشبێریندهندیخێزانیئهناوه
 !وهکیکۆبوونهجێگایه-
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   !وهکی کۆبوونهجێگایه - شبێریندهی خێزانی ئهبنکه
 یه بهندروستیرگرتنی تهڵك وهی خێزان جێگای کهبنکه

 رێمیهه ی ێڤلێ،وانێوان شارهنگی نمئاهههه 
و ی دایكوهئاسان کردنی کۆبونه بۆ ڕێکخستنی باری گونجاوو بۆریێێڤل 

و باوکێکی کو دایكیان وهشه پێکردنی تواناییگه وچاوکردنباووکان، بۆ ڕه
 ر بن.تیدهو یارمهباش

 
 و ئاسانکاریرکی کاری پێشگیریی خێزانه ئهیهو بنکهله
 پێش چاوگرتنی منداڵ. لێره به له -ین کهندروستی دهته 
 ،Mödrahälsovård (MHV)ندروستی دایکان شی چاودێڕی تهبه 
 و Barnhälsovård (BHV)ندروستی مندااڵن شی چاودێڕی تهبه 
 ویه بۆ ڕێنماییتی ههاڵیهتگوزاری کۆمهشی پێشگیری خزمهبه 
 یها باخچهروهو ههی خێزانت به کێشهبارهپشتیوانی سه 
 یه.ش ههڵهساوایانی ئاوه 
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 رێمی یاڤالبۆریهه    

 نشبێریندهندی خێزانی ئهناوه
 !وهکی کۆبوونهجێگایه -



 

نشبێریندهنیئهندیخێزاناوه
 و ساڵه ٦ن  مه کو ته و باووکان، منداڵ تاوه بۆ تازه دایك

 ندروستی تگوزاری ته ی خزمه کانیان، له ناوچه خێزانه 
 شبێری. نده ندروستی ئه ندی ته ڵبه مه 

 و ئاسانکاری رکی کاری پێشگیری ی خێزانه ئه یه و بنکه له
 ی منداڵ. لێرهپێش چاوگرتن  به له -ین  که ندروستی ده ته 
 ،Mödrahälsovård (MHV)ندروستی دایکان  شی چاودێڕی ته به 
 و Barnhälsovård (BHV)ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به 
 و یه بۆ ڕێنمایی تی هه اڵیه تگوزاری کۆمه شی پێشگیری خزمه به 
 ی ها باخچه  روه و هه ی خێزان ت به کێشه باره پشتیوانی سه 
 یه. ش هه ڵه ساوایانی ئاوه 
 
 

  (MHV) ندروستیدایکانشیچاودێڕیتهبه
ندروستی دایکان کاری  شی چاودێڕی ته به
تگوزاری  وپشتگیری خزمه روونشناسی رمانی، ده ده

 و باووکان ش به تازه دایك تی پێشکه اڵیه کۆمه
ره  کێك له  سیسته فۆنی به یه له ندی ته یوه کات. په ده 

و کات  رگرتنی ڕێنمایی بکه بۆ وه وه کانمانه مامانه
 رگرتن. وه
 

و  رگری سکپڕبوون ت به ئامرازی به باره سه
تان له  ندروستی ئامرازی زاوزێی ئافره ئازمایشی ته

شی پێشوازی  به به ندی یوه بێت مرۆڤ په پێشدا ده
 وه بکات. مامانی ێڤلێ

 
  (BHV) تیمندااڵنندروسشیچاودێڕیتهبه
ش ساڵی  ن شه مه کو ته وه تاوه دایك بوونه کاتی له له

ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به رانی سیسته
یه.  کانیاندا هه خێزانه و کان ڵ منداڵه گه ندیان له یوه په
 ندروستی مندااڵن کاری شی چاودێڕی ته به
 و پشتگیری روونشناسی رمانی، ده ده

 تی اڵیه تگوزاری کۆمه خزمه
ش به  مه کردنی منداڵ. ئه شه گه ت به باره ن سه که ده 

و  به کات گرتن ندروستی زمایشی ته ئه ی شێوه
 کرێت.  ردانی مااڵن ده سه
 کێك به یه فۆنی به به له ندی ته یوه په
 و کات گرتن.  بکه بۆ ڕێنمایی وه کانمانه رستاره په
 
ی  ندی به بنکه یوه خۆش بوو په ت نه که ر منداڵه گه ئه
 یت. که وه ده یه ندروستی ته
 
تیاڵیهتگوزاریکۆمهشیپێشگیریخزمهبه
تگوزاری  ی پێشگیری خزمه شه م به ئه

و  پشتگیری به دایك و یه ڕێنمایی تی اڵیه کۆمه
 ت به گفتوگۆ کردن باره کات سه باووکان ده

 دا  سێك ڵ که گه له 
 ندی یوه ی په کێشه -
 ی  کێشه یرانی خێزانیی، قه -

 و  مافی خێزانی- 
و  ڕۆڵی دایك ت به باره ها پرسیاری تر سه نه چه- 

 تی.  باووکایه
یه  دا هه ندی خێزان ناوه ی که له شناسه هڵگ و کۆمه ئه

 وه کانه یه تی وڵه زگا ده کاری به داموده
 دا. و هیچ شتێکیش نانوسێت له ژوڕناڵ یه  نی  

 

ڵهیساوایانیئاوهباخچه
یه  وه وونه کی کۆبه ڵه جێگایه ی ساوایانی ئاوه باخچه

 ٦ - ٠نی  مه و مندااڵن له ته و باووکان وێدا دایك له که
ندی منداڵ له  وه رژه دا به بینن. لێره ده کتر ساڵه یه

و هێنانه  تی یاری کردن رفه ده و گیرێت پێش چاو ده
دا  ا باووکیان دایك ڵ گه ن لهیا ی شتی تازه وه کایه
 توانیت چاوو قاوه بکڕێت لێره. درێت. ده پێده

توانیت کاتی کار کردنمان  ماندا ده که ڕه ماڵپه  له
ت به  باره ست بێنیت سه ده زانیاری به و ببینیت

 کانمان. یه چاالکی
 

وباووکانیدایكوهکۆبوونه
کرێن بۆ  و باووکان بانگهێشت ده موو دایك هه

و  کاتی سكپڕبوون له  -ڵ   به کۆمه شداریکردنی هب
وه  ش بۆ ئه م گروپانه ئه بێت. ی منداڵیان ده وه دوای ئه

خسێت بۆ  بڕه و باووکان تێ بۆ دایك رفه بێت که ده ده
 ی یه و ڕۆڵه تازه  ت به باره زایی سه شاره  ی وه ئه

 ن. ی پێ بده ره و په  ن یدا بکه و باووك په بنه دایك که ده
توانیت  یه که ده و باووکان هه ی تری دایك وه کۆبوونه
دا  مان که ڕه وه له ماڵپه  وه بخوێنیته یه باره م زیاتر له

www.gavle.se/fca  
 

کتێبخانه
ی  دا کتێبخانه شبێری نده ی خێزانی ئه له کۆتایی بنکه

وه  یه ندان به خۆشحاڵی یه که کارمه هه شبێری نده ئه
ت به ڕینمایی کتێبی  باره سهن  ده تیت ده یارمه

 .و باووکان و دایك  مندااڵن

 

نشبێریندهنیئهندیخێزاناوه
 و ساڵه ٦ن  مه کو ته و باووکان، منداڵ تاوه بۆ تازه دایك

 ندروستی تگوزاری ته ی خزمه کانیان، له ناوچه خێزانه 
 شبێری. نده ندروستی ئه ندی ته ڵبه مه 

 و ئاسانکاری رکی کاری پێشگیری ی خێزانه ئه یه و بنکه له
 ی منداڵ. لێرهپێش چاوگرتن  به له -ین  که ندروستی ده ته 
 ،Mödrahälsovård (MHV)ندروستی دایکان  شی چاودێڕی ته به 
 و Barnhälsovård (BHV)ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به 
 و یه بۆ ڕێنمایی تی هه اڵیه تگوزاری کۆمه شی پێشگیری خزمه به 
 ی ها باخچه  روه و هه ی خێزان ت به کێشه باره پشتیوانی سه 
 یه. ش هه ڵه ساوایانی ئاوه 
 

 

  (MHV) ندروستیدایکانشیچاودێڕیتهبه
ندروستی دایکان کاری  شی چاودێڕی ته به
تگوزاری  وپشتگیری خزمه روونشناسی رمانی، ده ده

 و باووکان ش به تازه دایك تی پێشکه اڵیه کۆمه
ره  کێك له  سیسته فۆنی به یه له ندی ته یوه کات. په ده 

و کات  رگرتنی ڕێنمایی بکه بۆ وه وه کانمانه مامانه
 رگرتن. وه
 

و  رگری سکپڕبوون ت به ئامرازی به باره سه
تان له  ندروستی ئامرازی زاوزێی ئافره ئازمایشی ته

شی پێشوازی  به به ندی یوه بێت مرۆڤ په پێشدا ده
 وه بکات. مامانی ێڤلێ

 
  (BHV) تیمندااڵنندروسشیچاودێڕیتهبه
ش ساڵی  ن شه مه کو ته وه تاوه دایك بوونه کاتی له له

ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به رانی سیسته
یه.  کانیاندا هه خێزانه و کان ڵ منداڵه گه ندیان له یوه په
 ندروستی مندااڵن کاری شی چاودێڕی ته به
 و پشتگیری روونشناسی رمانی، ده ده

 تی اڵیه تگوزاری کۆمه خزمه
ش به  مه کردنی منداڵ. ئه شه گه ت به باره ن سه که ده 

و  به کات گرتن ندروستی زمایشی ته ئه ی شێوه
 کرێت.  ردانی مااڵن ده سه
 کێك به یه فۆنی به به له ندی ته یوه په
 و کات گرتن.  بکه بۆ ڕێنمایی وه کانمانه رستاره په
 
ی  ندی به بنکه یوه خۆش بوو په ت نه که ر منداڵه گه ئه
 یت. که وه ده یه ندروستی ته
 
تیاڵیهتگوزاریکۆمهشیپێشگیریخزمهبه
تگوزاری  ی پێشگیری خزمه شه م به ئه

و  پشتگیری به دایك و یه ڕێنمایی تی اڵیه کۆمه
 ت به گفتوگۆ کردن باره کات سه باووکان ده

 دا  سێك ڵ که گه له 
 ندی یوه ی په کێشه -
 ی  کێشه یرانی خێزانیی، قه -

 و  مافی خێزانی- 
و  ڕۆڵی دایك ت به باره ها پرسیاری تر سه نه چه- 

 تی.  باووکایه
یه  دا هه ندی خێزان ناوه ی که له شناسه هڵگ و کۆمه ئه

 وه کانه یه تی وڵه زگا ده کاری به داموده
 دا. و هیچ شتێکیش نانوسێت له ژوڕناڵ یه  نی  

 

ڵهیساوایانیئاوهباخچه
یه  وه وونه کی کۆبه ڵه جێگایه ی ساوایانی ئاوه باخچه

 ٦ - ٠نی  مه و مندااڵن له ته و باووکان وێدا دایك له که
ندی منداڵ له  وه رژه دا به بینن. لێره ده کتر ساڵه یه

و هێنانه  تی یاری کردن رفه ده و گیرێت پێش چاو ده
دا  ا باووکیان دایك ڵ گه ن لهیا ی شتی تازه وه کایه
 توانیت چاوو قاوه بکڕێت لێره. درێت. ده پێده

توانیت کاتی کار کردنمان  ماندا ده که ڕه ماڵپه  له
ت به  باره ست بێنیت سه ده زانیاری به و ببینیت

 کانمان. یه چاالکی
 

وباووکانیدایكوهکۆبوونه
کرێن بۆ  و باووکان بانگهێشت ده موو دایك هه

و  کاتی سكپڕبوون له  -ڵ   به کۆمه شداریکردنی هب
وه  ش بۆ ئه م گروپانه ئه بێت. ی منداڵیان ده وه دوای ئه

خسێت بۆ  بڕه و باووکان تێ بۆ دایك رفه بێت که ده ده
 ی یه و ڕۆڵه تازه  ت به باره زایی سه شاره  ی وه ئه

 ن. ی پێ بده ره و په  ن یدا بکه و باووك په بنه دایك که ده
توانیت  یه که ده و باووکان هه ی تری دایك وه کۆبوونه
دا  مان که ڕه وه له ماڵپه  وه بخوێنیته یه باره م زیاتر له

www.gavle.se/fca  
 

کتێبخانه
ی  دا کتێبخانه شبێری نده ی خێزانی ئه له کۆتایی بنکه

وه  یه ندان به خۆشحاڵی یه که کارمه هه شبێری نده ئه
ت به ڕینمایی کتێبی  باره سهن  ده تیت ده یارمه

 .و باووکان و دایك  مندااڵن

 

نشبێریندهنیئهندیخێزاناوه
 و ساڵه ٦ن  مه کو ته و باووکان، منداڵ تاوه بۆ تازه دایك

 ندروستی تگوزاری ته ی خزمه کانیان، له ناوچه خێزانه 
 شبێری. نده ندروستی ئه ندی ته ڵبه مه 

 و ئاسانکاری رکی کاری پێشگیری ی خێزانه ئه یه و بنکه له
 ی منداڵ. لێرهپێش چاوگرتن  به له -ین  که ندروستی ده ته 
 ،Mödrahälsovård (MHV)ندروستی دایکان  شی چاودێڕی ته به 
 و Barnhälsovård (BHV)ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به 
 و یه بۆ ڕێنمایی تی هه اڵیه تگوزاری کۆمه شی پێشگیری خزمه به 
 ی ها باخچه  روه و هه ی خێزان ت به کێشه باره پشتیوانی سه 
 یه. ش هه ڵه ساوایانی ئاوه 
 

 

  (MHV) ندروستیدایکانشیچاودێڕیتهبه
ندروستی دایکان کاری  شی چاودێڕی ته به
تگوزاری  وپشتگیری خزمه روونشناسی رمانی، ده ده

 و باووکان ش به تازه دایك تی پێشکه اڵیه کۆمه
ره  کێك له  سیسته فۆنی به یه له ندی ته یوه کات. په ده 

و کات  رگرتنی ڕێنمایی بکه بۆ وه وه کانمانه مامانه
 رگرتن. وه
 

و  رگری سکپڕبوون ت به ئامرازی به باره سه
تان له  ندروستی ئامرازی زاوزێی ئافره ئازمایشی ته

شی پێشوازی  به به ندی یوه بێت مرۆڤ په پێشدا ده
 وه بکات. مامانی ێڤلێ

 
  (BHV) تیمندااڵنندروسشیچاودێڕیتهبه
ش ساڵی  ن شه مه کو ته وه تاوه دایك بوونه کاتی له له

ندروستی مندااڵن  شی چاودێڕی ته به رانی سیسته
یه.  کانیاندا هه خێزانه و کان ڵ منداڵه گه ندیان له یوه په
 ندروستی مندااڵن کاری شی چاودێڕی ته به
 و پشتگیری روونشناسی رمانی، ده ده

 تی اڵیه تگوزاری کۆمه خزمه
ش به  مه کردنی منداڵ. ئه شه گه ت به باره ن سه که ده 

و  به کات گرتن ندروستی زمایشی ته ئه ی شێوه
 کرێت.  ردانی مااڵن ده سه
 کێك به یه فۆنی به به له ندی ته یوه په
 و کات گرتن.  بکه بۆ ڕێنمایی وه کانمانه رستاره په
 
ی  ندی به بنکه یوه خۆش بوو په ت نه که ر منداڵه گه ئه
 یت. که وه ده یه ندروستی ته
 
تیاڵیهتگوزاریکۆمهشیپێشگیریخزمهبه
تگوزاری  ی پێشگیری خزمه شه م به ئه

و  پشتگیری به دایك و یه ڕێنمایی تی اڵیه کۆمه
 ت به گفتوگۆ کردن باره کات سه باووکان ده

 دا  سێك ڵ که گه له 
 ندی یوه ی په کێشه -
 ی  کێشه یرانی خێزانیی، قه -

 و  مافی خێزانی- 
و  ڕۆڵی دایك ت به باره ها پرسیاری تر سه نه چه- 

 تی.  باووکایه
یه  دا هه ندی خێزان ناوه ی که له شناسه هڵگ و کۆمه ئه

 وه کانه یه تی وڵه زگا ده کاری به داموده
 دا. و هیچ شتێکیش نانوسێت له ژوڕناڵ یه  نی  

 

ڵهیساوایانیئاوهباخچه
یه  وه وونه کی کۆبه ڵه جێگایه ی ساوایانی ئاوه باخچه

 ٦ - ٠نی  مه و مندااڵن له ته و باووکان وێدا دایك له که
ندی منداڵ له  وه رژه دا به بینن. لێره ده کتر ساڵه یه

و هێنانه  تی یاری کردن رفه ده و گیرێت پێش چاو ده
دا  ا باووکیان دایك ڵ گه ن لهیا ی شتی تازه وه کایه
 توانیت چاوو قاوه بکڕێت لێره. درێت. ده پێده

توانیت کاتی کار کردنمان  ماندا ده که ڕه ماڵپه  له
ت به  باره ست بێنیت سه ده زانیاری به و ببینیت

 کانمان. یه چاالکی
 

وباووکانیدایكوهکۆبوونه
کرێن بۆ  و باووکان بانگهێشت ده موو دایك هه

و  کاتی سكپڕبوون له  -ڵ   به کۆمه شداریکردنی هب
وه  ش بۆ ئه م گروپانه ئه بێت. ی منداڵیان ده وه دوای ئه

خسێت بۆ  بڕه و باووکان تێ بۆ دایك رفه بێت که ده ده
 ی یه و ڕۆڵه تازه  ت به باره زایی سه شاره  ی وه ئه

 ن. ی پێ بده ره و په  ن یدا بکه و باووك په بنه دایك که ده
توانیت  یه که ده و باووکان هه ی تری دایك وه کۆبوونه
دا  مان که ڕه وه له ماڵپه  وه بخوێنیته یه باره م زیاتر له

www.gavle.se/fca  
 

کتێبخانه
ی  دا کتێبخانه شبێری نده ی خێزانی ئه له کۆتایی بنکه

وه  یه ندان به خۆشحاڵی یه که کارمه هه شبێری نده ئه
ت به ڕینمایی کتێبی  باره سهن  ده تیت ده یارمه

 .و باووکان و دایك  مندااڵن


