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ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ መራኸቢ ቦታ! 
 
እዚ ማእከል`ዚ ምስ ናይ የቭለ ምምሕዳር፣ ኣብ ዞባ የቭለቦሪ ዝርከብ 
ላንድስቲንገት ብምትሕብባር፡ መንቀሳቐሲ ብምውዳብ፣ ንህንጸት ጥዕናን፣ ወለዲ 
ብቐሊል ከምዝራኸቡ ንምግባርን፣ ወለዲ ኣብ ምዕባይ ደቆም ንፉዓትን ኣለይትን 
ንኹኾኑ፣ እቲ ዘሎዎም ናይ ምዕባይ ቆልዑ ብቕዓት ንኽዕቅቡን ከማዕብሉን 
ዝሕግዝ ማእከል እዩ። 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ 
ርእሲኡ ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ 
ዙርያ ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን 
ደገፍን ዝህብ ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 
 
ኣድራሻ ንበጻሕቲ፡ Andersbergs centrum, vinddraget 22, 802 77 Gävle. 
 
ክንክን ጥዕና ኣደታት/ Mödrahälsovård   
026-157650     
026-157651 
  
ክንክን ጥዕና ቆልዑ/ Barnhälsovård    
026-157709 
026-157710 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት/ förebyggande socialtjänst  
026-177148 
 
ክፉት መዋእለ ህጻናት/ Öppna förskolan  
026- 172282 
    

 

ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ 
 
-  መራኸቢ ቦታ! 
 

 
 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ መራኸቢ ቦታ! 
 
እዚ ማእከል`ዚ ምስ ናይ የቭለ ምምሕዳር፣ ኣብ ዞባ የቭለቦሪ ዝርከብ 
ላንድስቲንገት ብምትሕብባር፡ መንቀሳቐሲ ብምውዳብ፣ ንህንጸት ጥዕናን፣ ወለዲ 
ብቐሊል ከምዝራኸቡ ንምግባርን፣ ወለዲ ኣብ ምዕባይ ደቆም ንፉዓትን ኣለይትን 
ንኹኾኑ፣ እቲ ዘሎዎም ናይ ምዕባይ ቆልዑ ብቕዓት ንኽዕቅቡን ከማዕብሉን 
ዝሕግዝ ማእከል እዩ። 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ 
ርእሲኡ ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ 
ዙርያ ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን 
ደገፍን ዝህብ ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 
 
ኣድራሻ ንበጻሕቲ፡ Andersbergs centrum, vinddraget 22, 802 77 Gävle. 
 
ክንክን ጥዕና ኣደታት/ Mödrahälsovård   
026-157650     
026-157651 
  
ክንክን ጥዕና ቆልዑ/ Barnhälsovård    
026-157709 
026-157710 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት/ förebyggande socialtjänst  
026-177148 
 
ክፉት መዋእለ ህጻናት/ Öppna förskolan  
026- 172282 
    

 

ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ 
 
-  መራኸቢ ቦታ! 
 

 
 

 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ መራኸቢ ቦታ! 
 
እዚ ማእከል`ዚ ምስ ናይ የቭለ ምምሕዳር፣ ኣብ ዞባ የቭለቦሪ ዝርከብ 
ላንድስቲንገት ብምትሕብባር፡ መንቀሳቐሲ ብምውዳብ፣ ንህንጸት ጥዕናን፣ ወለዲ 
ብቐሊል ከምዝራኸቡ ንምግባርን፣ ወለዲ ኣብ ምዕባይ ደቆም ንፉዓትን ኣለይትን 
ንኹኾኑ፣ እቲ ዘሎዎም ናይ ምዕባይ ቆልዑ ብቕዓት ንኽዕቅቡን ከማዕብሉን 
ዝሕግዝ ማእከል እዩ። 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ 
ርእሲኡ ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ 
ዙርያ ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን 
ደገፍን ዝህብ ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 
 
ኣድራሻ ንበጻሕቲ፡ Andersbergs centrum, Vinddraget 22, Gävle. 
 
ክንክን ጥዕና ኣደታት/ Mödrahälsovård   
026-15 76 50    
026-15 76 51 
  
ክንክን ጥዕና ቆልዑ/ Barnhälsovård   
026-15 77 09 
026-15 77 10 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት/ Förebyggande socialtjänst  
026-17 71 48 
 
ክፉት መዋእለ ህጻናት/ Öppna förskolan  
026- 17 22 82 
 
ብዛዕባና ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ዓምድና www.gavle.se/fca 
ክትውከሱ ትኽእሉ። 
   

 

 



 

 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ 
 
ኣብ ናይ ኣንደሽበሪ ናይ ጥዕና ማእከል ዝግልገሉ ውላድ ንዝጽበዩ ወለዲ፣ ክሳብ 6 
ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑን ስድራቤቶምን። 
 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ ዙርያ 
ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን ደገፍን ዝህብ 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 

 

 
ክንክን ጥዕና ኣደታት 
 
ክፍሊ ክንክን ጥዕና ኣደታት፡ ቆልዓ 
ንምውላድ/ጥንሲ ንዝርከቡ ወለዲ፡ መድሃኒታዊ፣ 
ስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራውን ሓገዛት የበርክት። 
ቆጸራ ንምሓዝ ኮነ ብስልኪ ምኽሪ ንምርካብ ንገለ 
ካብተን ናይ መወልዳን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ሕተቱ። ንመከላኸሊ ጥንሲ ወይ ድማ ናይ 
ጂኖኮሎጂያዊ መርመራ ዝምልከት እንተደኣ ኮይኑ 
ግን፡ መጀመርያ ምስ ኣብ ምምሕዳር የቭለ ዝርከብ 
ክፍሊ መወልዳን ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
 
ክንክን ጥዕና ቆልዑ 
 
ቆልዓን ወለድን፣ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ/ራ 
ክሳብ ዕድመኡ/ኣ 6 ዓመት ዝመልእ፣ ምስ 
ሲስተራት/ ነርሳት ክፍሊ መወልዳን ቀጻሊ ርክባት 
ይህልዎም። ክንክን ጥዕና ቆልዑ፡ ኣብ ክሊ ምዕባለ 
እቲ/ኣ ህጻን ዘተኩሩ መድሃኒታዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን 
ማሕበራውን ደገፋት የበርክት። እዚ ግን ቆልዓ 
ንከተመርምር ኣብ እትመጸሉ ጊዜ፣ ንገዛኹም 
ንምብጻሕ ኣብ ዝመጹሉን ቆጸራ ብምሓዝን እዩ 
ዝትግበር። ብተለፎን ምኽሪ ንምርካብን ቆጸራ 
ንምሓዝን ንገለ ካብተን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ተራኸቡ። 
ቆልዓ እንተሓሚሙ/ማ ግን ምስ ማእከል ጥዕና 
ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት  
 
እዚ ክፍሊ`ዚ ንወለዲ ምኽርን ደገፍን ይህብ፡ እዚ 
ድማ ዝምድናታት ኣብ ዝሕርፍፈሉ፣ ኣብ ስድራ-
ቤት ጸገም ምስዘጋጥም፣ ንስድራ-ቤት ዘርእዩ 
ሕጋውያን ሕቶታትን ተራ ወለድን ዘዛርብ ሰብ 
ይምዘዘልካ። ኣብ ናይ ስድራ-ቤት ማእከል ዝሰርሕ 
ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክኢላ፡ ቤት ጽሕፈታዊ 
ሓይሊ/ ስልጣን የብሉን፡ ጸብጻባት ብጽሑፍ እውን 
ኣይሕዝን። 

 
ክፉት መዋእለ ህጻናት 
 
እዚ፡ ቆልዑ ካብ 0 – 6 ዓመት ዝኾኑን ወለዶምን 
ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ እውን ኩሉ ዝካየድ 
ንጥፈታት ኣብቶም ቆልዑ ዘተኮረ እዩ፣ ምስ 
ወለዶም ብምኳን ንኽጻወቱን ተበግሶ ንኽወስዱን 
ዕድል ይፈጥረሎም። ዝብላዕ/ ዝስተ ብዋግኡ 
ሕሱር ብምዕዳግ ትበልዕ ወይ ትሰቲ። ኣብ 
ኢንተርኔት ኣብ ናትና ዓምዲ ብምእታው 
ዝኽፈተሉ ሰዓታትን ንዝካየዱ ንጥፈታትን 
ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎኩም። 
 
 
ርክባት ወለዲ 
 
ኩሎም ወለዲ ኣብ ጊዜ ጥንሲ ኮነ ድሕሪ ሕርሲ 
ብጉጅለታት መልክዕ ክራኸቡ ይኽእሉ። እዚ 
ርክባት`ዚ ንወለዲ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ`ዚ ናይ 
ወለዲ ተራኦም ንኸማዕብሉ ይሕግዞም። 
ካልኦት ናይ ወለዲ ርክባት እውን ኣሎዉ፡ ኣብ 
ዓምዲ www.gavle.se/fea ብምኽፋት ክተንብቡ 
ትኽእሉ። 
 
 
ቤት-ንባብ 
 
ኣብ ጎድኒ`ዚ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ናይ 
ኣንደሽበሪ ቤት ንባብ ኣሎ። ኣብዚ እቶም 
ሰራሕተኛታት፡ ኣየኖት ናይ ቆልዑትን ወለድን 
መጻሕፍቲ ከም ዘሎዉ ይሕብሩኹም። 

 

 

 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ 
 
ኣብ ናይ ኣንደሽበሪ ናይ ጥዕና ማእከል ዝግልገሉ ውላድ ንዝጽበዩ ወለዲ፣ ክሳብ 6 
ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑን ስድራቤቶምን። 
 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ ዙርያ 
ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን ደገፍን ዝህብ 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 

 

 
ክንክን ጥዕና ኣደታት 
 
ክፍሊ ክንክን ጥዕና ኣደታት፡ ቆልዓ 
ንምውላድ/ጥንሲ ንዝርከቡ ወለዲ፡ መድሃኒታዊ፣ 
ስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራውን ሓገዛት የበርክት። 
ቆጸራ ንምሓዝ ኮነ ብስልኪ ምኽሪ ንምርካብ ንገለ 
ካብተን ናይ መወልዳን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ሕተቱ። ንመከላኸሊ ጥንሲ ወይ ድማ ናይ 
ጂኖኮሎጂያዊ መርመራ ዝምልከት እንተደኣ ኮይኑ 
ግን፡ መጀመርያ ምስ ኣብ ምምሕዳር የቭለ ዝርከብ 
ክፍሊ መወልዳን ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
 
ክንክን ጥዕና ቆልዑ 
 
ቆልዓን ወለድን፣ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ/ራ 
ክሳብ ዕድመኡ/ኣ 6 ዓመት ዝመልእ፣ ምስ 
ሲስተራት/ ነርሳት ክፍሊ መወልዳን ቀጻሊ ርክባት 
ይህልዎም። ክንክን ጥዕና ቆልዑ፡ ኣብ ክሊ ምዕባለ 
እቲ/ኣ ህጻን ዘተኩሩ መድሃኒታዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን 
ማሕበራውን ደገፋት የበርክት። እዚ ግን ቆልዓ 
ንከተመርምር ኣብ እትመጸሉ ጊዜ፣ ንገዛኹም 
ንምብጻሕ ኣብ ዝመጹሉን ቆጸራ ብምሓዝን እዩ 
ዝትግበር። ብተለፎን ምኽሪ ንምርካብን ቆጸራ 
ንምሓዝን ንገለ ካብተን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ተራኸቡ። 
ቆልዓ እንተሓሚሙ/ማ ግን ምስ ማእከል ጥዕና 
ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት  
 
እዚ ክፍሊ`ዚ ንወለዲ ምኽርን ደገፍን ይህብ፡ እዚ 
ድማ ዝምድናታት ኣብ ዝሕርፍፈሉ፣ ኣብ ስድራ-
ቤት ጸገም ምስዘጋጥም፣ ንስድራ-ቤት ዘርእዩ 
ሕጋውያን ሕቶታትን ተራ ወለድን ዘዛርብ ሰብ 
ይምዘዘልካ። ኣብ ናይ ስድራ-ቤት ማእከል ዝሰርሕ 
ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክኢላ፡ ቤት ጽሕፈታዊ 
ሓይሊ/ ስልጣን የብሉን፡ ጸብጻባት ብጽሑፍ እውን 
ኣይሕዝን። 

 
ክፉት መዋእለ ህጻናት 
 
እዚ፡ ቆልዑ ካብ 0 – 6 ዓመት ዝኾኑን ወለዶምን 
ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ እውን ኩሉ ዝካየድ 
ንጥፈታት ኣብቶም ቆልዑ ዘተኮረ እዩ፣ ምስ 
ወለዶም ብምኳን ንኽጻወቱን ተበግሶ ንኽወስዱን 
ዕድል ይፈጥረሎም። ዝብላዕ/ ዝስተ ብዋግኡ 
ሕሱር ብምዕዳግ ትበልዕ ወይ ትሰቲ። ኣብ 
ኢንተርኔት ኣብ ናትና ዓምዲ ብምእታው 
ዝኽፈተሉ ሰዓታትን ንዝካየዱ ንጥፈታትን 
ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎኩም። 
 
 
ርክባት ወለዲ 
 
ኩሎም ወለዲ ኣብ ጊዜ ጥንሲ ኮነ ድሕሪ ሕርሲ 
ብጉጅለታት መልክዕ ክራኸቡ ይኽእሉ። እዚ 
ርክባት`ዚ ንወለዲ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ`ዚ ናይ 
ወለዲ ተራኦም ንኸማዕብሉ ይሕግዞም። 
ካልኦት ናይ ወለዲ ርክባት እውን ኣሎዉ፡ ኣብ 
ዓምዲ www.gavle.se/fea ብምኽፋት ክተንብቡ 
ትኽእሉ። 
 
 
ቤት-ንባብ 
 
ኣብ ጎድኒ`ዚ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ናይ 
ኣንደሽበሪ ቤት ንባብ ኣሎ። ኣብዚ እቶም 
ሰራሕተኛታት፡ ኣየኖት ናይ ቆልዑትን ወለድን 
መጻሕፍቲ ከም ዘሎዉ ይሕብሩኹም። 

 

 

 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ 
 
ኣብ ናይ ኣንደሽበሪ ናይ ጥዕና ማእከል ዝግልገሉ ውላድ ንዝጽበዩ ወለዲ፣ ክሳብ 6 
ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑን ስድራቤቶምን። 
 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ ዙርያ 
ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን ደገፍን ዝህብ 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 

 

 
ክንክን ጥዕና ኣደታት 
 
ክፍሊ ክንክን ጥዕና ኣደታት፡ ቆልዓ 
ንምውላድ/ጥንሲ ንዝርከቡ ወለዲ፡ መድሃኒታዊ፣ 
ስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራውን ሓገዛት የበርክት። 
ቆጸራ ንምሓዝ ኮነ ብስልኪ ምኽሪ ንምርካብ ንገለ 
ካብተን ናይ መወልዳን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ሕተቱ። ንመከላኸሊ ጥንሲ ወይ ድማ ናይ 
ጂኖኮሎጂያዊ መርመራ ዝምልከት እንተደኣ ኮይኑ 
ግን፡ መጀመርያ ምስ ኣብ ምምሕዳር የቭለ ዝርከብ 
ክፍሊ መወልዳን ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
 
ክንክን ጥዕና ቆልዑ 
 
ቆልዓን ወለድን፣ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ/ራ 
ክሳብ ዕድመኡ/ኣ 6 ዓመት ዝመልእ፣ ምስ 
ሲስተራት/ ነርሳት ክፍሊ መወልዳን ቀጻሊ ርክባት 
ይህልዎም። ክንክን ጥዕና ቆልዑ፡ ኣብ ክሊ ምዕባለ 
እቲ/ኣ ህጻን ዘተኩሩ መድሃኒታዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን 
ማሕበራውን ደገፋት የበርክት። እዚ ግን ቆልዓ 
ንከተመርምር ኣብ እትመጸሉ ጊዜ፣ ንገዛኹም 
ንምብጻሕ ኣብ ዝመጹሉን ቆጸራ ብምሓዝን እዩ 
ዝትግበር። ብተለፎን ምኽሪ ንምርካብን ቆጸራ 
ንምሓዝን ንገለ ካብተን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ተራኸቡ። 
ቆልዓ እንተሓሚሙ/ማ ግን ምስ ማእከል ጥዕና 
ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት  
 
እዚ ክፍሊ`ዚ ንወለዲ ምኽርን ደገፍን ይህብ፡ እዚ 
ድማ ዝምድናታት ኣብ ዝሕርፍፈሉ፣ ኣብ ስድራ-
ቤት ጸገም ምስዘጋጥም፣ ንስድራ-ቤት ዘርእዩ 
ሕጋውያን ሕቶታትን ተራ ወለድን ዘዛርብ ሰብ 
ይምዘዘልካ። ኣብ ናይ ስድራ-ቤት ማእከል ዝሰርሕ 
ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክኢላ፡ ቤት ጽሕፈታዊ 
ሓይሊ/ ስልጣን የብሉን፡ ጸብጻባት ብጽሑፍ እውን 
ኣይሕዝን። 

 
ክፉት መዋእለ ህጻናት 
 
እዚ፡ ቆልዑ ካብ 0 – 6 ዓመት ዝኾኑን ወለዶምን 
ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ እውን ኩሉ ዝካየድ 
ንጥፈታት ኣብቶም ቆልዑ ዘተኮረ እዩ፣ ምስ 
ወለዶም ብምኳን ንኽጻወቱን ተበግሶ ንኽወስዱን 
ዕድል ይፈጥረሎም። ዝብላዕ/ ዝስተ ብዋግኡ 
ሕሱር ብምዕዳግ ትበልዕ ወይ ትሰቲ። ኣብ 
ኢንተርኔት ኣብ ናትና ዓምዲ ብምእታው 
ዝኽፈተሉ ሰዓታትን ንዝካየዱ ንጥፈታትን 
ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎኩም። 
 
 
ርክባት ወለዲ 
 
ኩሎም ወለዲ ኣብ ጊዜ ጥንሲ ኮነ ድሕሪ ሕርሲ 
ብጉጅለታት መልክዕ ክራኸቡ ይኽእሉ። እዚ 
ርክባት`ዚ ንወለዲ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ`ዚ ናይ 
ወለዲ ተራኦም ንኸማዕብሉ ይሕግዞም። 
ካልኦት ናይ ወለዲ ርክባት እውን ኣሎዉ፡ ኣብ 
ዓምዲ www.gavle.se/fea ብምኽፋት ክተንብቡ 
ትኽእሉ። 
 
 
ቤት-ንባብ 
 
ኣብ ጎድኒ`ዚ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ናይ 
ኣንደሽበሪ ቤት ንባብ ኣሎ። ኣብዚ እቶም 
ሰራሕተኛታት፡ ኣየኖት ናይ ቆልዑትን ወለድን 
መጻሕፍቲ ከም ዘሎዉ ይሕብሩኹም። 

 

 

 
ናይ ሰድራ-ቤት ማእከል ኣንደሽበሪ፡ 
 
ኣብ ናይ ኣንደሽበሪ ናይ ጥዕና ማእከል ዝግልገሉ ውላድ ንዝጽበዩ ወለዲ፣ ክሳብ 6 
ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑን ስድራቤቶምን። 
 
ዕማም ናይዚ ማእከል`ዚ ንኣተኣላልያ ቆልዑን ጥዕናኦምን ዘተኮረ እዩ። ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ክንክን ጥዕና ኣደታት (MHV)፣ ክንክን ጥዕና ቆልዑ (BHV)፣ ኣብ ዙርያ 
ስድራቤታዊ ሕቶታት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ጸገማትን ካልእን ምኽርን ደገፍን ዝህብ 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርካብ ተኽእሎ ኣሎ። 

 

 
ክንክን ጥዕና ኣደታት 
 
ክፍሊ ክንክን ጥዕና ኣደታት፡ ቆልዓ 
ንምውላድ/ጥንሲ ንዝርከቡ ወለዲ፡ መድሃኒታዊ፣ 
ስነ-ኣእምሮኣዊን ማሕበራውን ሓገዛት የበርክት። 
ቆጸራ ንምሓዝ ኮነ ብስልኪ ምኽሪ ንምርካብ ንገለ 
ካብተን ናይ መወልዳን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ሕተቱ። ንመከላኸሊ ጥንሲ ወይ ድማ ናይ 
ጂኖኮሎጂያዊ መርመራ ዝምልከት እንተደኣ ኮይኑ 
ግን፡ መጀመርያ ምስ ኣብ ምምሕዳር የቭለ ዝርከብ 
ክፍሊ መወልዳን ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
 
ክንክን ጥዕና ቆልዑ 
 
ቆልዓን ወለድን፣ ቆልዓ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ/ራ 
ክሳብ ዕድመኡ/ኣ 6 ዓመት ዝመልእ፣ ምስ 
ሲስተራት/ ነርሳት ክፍሊ መወልዳን ቀጻሊ ርክባት 
ይህልዎም። ክንክን ጥዕና ቆልዑ፡ ኣብ ክሊ ምዕባለ 
እቲ/ኣ ህጻን ዘተኩሩ መድሃኒታዊ፣ ስነ-ኣእምሮኣዊን 
ማሕበራውን ደገፋት የበርክት። እዚ ግን ቆልዓ 
ንከተመርምር ኣብ እትመጸሉ ጊዜ፣ ንገዛኹም 
ንምብጻሕ ኣብ ዝመጹሉን ቆጸራ ብምሓዝን እዩ 
ዝትግበር። ብተለፎን ምኽሪ ንምርካብን ቆጸራ 
ንምሓዝን ንገለ ካብተን ሲስተራትና/ ነርሳትና 
ተራኸቡ። 
ቆልዓ እንተሓሚሙ/ማ ግን ምስ ማእከል ጥዕና 
ክትራኸቡ ኣሎኩም። 
 
ህንጸት ማሕበራዊ ኣገልግሎት  
 
እዚ ክፍሊ`ዚ ንወለዲ ምኽርን ደገፍን ይህብ፡ እዚ 
ድማ ዝምድናታት ኣብ ዝሕርፍፈሉ፣ ኣብ ስድራ-
ቤት ጸገም ምስዘጋጥም፣ ንስድራ-ቤት ዘርእዩ 
ሕጋውያን ሕቶታትን ተራ ወለድን ዘዛርብ ሰብ 
ይምዘዘልካ። ኣብ ናይ ስድራ-ቤት ማእከል ዝሰርሕ 
ናይ ማሕበራዊ ናብራ ክኢላ፡ ቤት ጽሕፈታዊ 
ሓይሊ/ ስልጣን የብሉን፡ ጸብጻባት ብጽሑፍ እውን 
ኣይሕዝን። 

 
ክፉት መዋእለ ህጻናት 
 
እዚ፡ ቆልዑ ካብ 0 – 6 ዓመት ዝኾኑን ወለዶምን 
ዝራኸቡሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ እውን ኩሉ ዝካየድ 
ንጥፈታት ኣብቶም ቆልዑ ዘተኮረ እዩ፣ ምስ 
ወለዶም ብምኳን ንኽጻወቱን ተበግሶ ንኽወስዱን 
ዕድል ይፈጥረሎም። ዝብላዕ/ ዝስተ ብዋግኡ 
ሕሱር ብምዕዳግ ትበልዕ ወይ ትሰቲ። ኣብ 
ኢንተርኔት ኣብ ናትና ዓምዲ ብምእታው 
ዝኽፈተሉ ሰዓታትን ንዝካየዱ ንጥፈታትን 
ዝምልከት ሓበሬታ ኣሎኩም። 
 
 
ርክባት ወለዲ 
 
ኩሎም ወለዲ ኣብ ጊዜ ጥንሲ ኮነ ድሕሪ ሕርሲ 
ብጉጅለታት መልክዕ ክራኸቡ ይኽእሉ። እዚ 
ርክባት`ዚ ንወለዲ ኣብዚ ሓድሽ መድረኽ`ዚ ናይ 
ወለዲ ተራኦም ንኸማዕብሉ ይሕግዞም። 
ካልኦት ናይ ወለዲ ርክባት እውን ኣሎዉ፡ ኣብ 
ዓምዲ www.gavle.se/fea ብምኽፋት ክተንብቡ 
ትኽእሉ። 
 
 
ቤት-ንባብ 
 
ኣብ ጎድኒ`ዚ ናይ ስድራቤት ማእከል፡ ናይ 
ኣንደሽበሪ ቤት ንባብ ኣሎ። ኣብዚ እቶም 
ሰራሕተኛታት፡ ኣየኖት ናይ ቆልዑትን ወለድን 
መጻሕፍቲ ከም ዘሎዉ ይሕብሩኹም። 

 


