
نيباصملا لقنل شيجلا تافاوط
عوطتلا ىلا ايفوص ةريمالاو

 ددع يف ضافخنا دهشت دق ديوسلاو باصم ينويلملا ةبتع زواجتي انوروكلا
 .لبقملا عوبسالا لالخ نيباصملا

)ناسين( ليربا 15

ديوسلا

 1203 ديوسلا يف 19 ديفوك ـ انوروك سوريفب تايفولا ةليصح تغلب
 ةماعلا ةحصلا ةحلصم تالجس بسحب ،تايفو

Folkhäsomyndigheten، لجر 686و ةأرما 517 اهنيب نم. 
 .ةنس 70لا قوف ام ةيرمعلا ةئفلا نم ىربكلا ةيبلغالا

 .11927 ديوسلا يف ةدكؤملا ةباصالا تالاح ددع
 . 954 ةزكرملا ةيانعلا تلخد يتلا تالاحلا ددع
 
 ملاعلا

 2018560 ملاعلا يف ةدكؤملا ةباصالا تالاح  ددع يلامجا
128070 تايفولا يلامجا
492229 نيفاعتملا يلامجا



128070 تايفولا يلامجا
492229 نيفاعتملا يلامجا

ةمدخلا يف شيجلا تافاوط
 ةياعرلاو ةحصلل ينطولا سلجملا يف ئراوطلا مسق ةريدم تدكا

Socialstyrelsen ثدح لاح يف ةيزوهجلا ةلاح عفر لافدناس اناهوج 
 ةحلصم ةدعاسمل ةيركسع تاردق مادختسا ةيناكما ىلا تاراشاو ام ئراط
:تلاقو .تايفشتسملا ىلا نيباصم لقن يف ةبابطلا
 نم ديوسلا يف قطانملا ةيناكما لوح حارتقاب ةحلسملا تاوقلا عم انمدقت”
 نا لافدناس تراشاو .”لقنلا معد زيزعتل شيجلا تافاوط مادختسا
 تاوقلا تافاوط نكلو ةزاتمم لقن لئاسو ةردق اهدنع ديوسلا يف قطانملا
 .ةئراطلا تالاحلا يف طقف اهمادختسا متيس ةيركسعلا

نيباصملا ددع يف ضاخفنا

 ةحلصم يف ةئبوالا ةحفاكم مسق ريدم بئان ،نيتسنلاف شردنا راشا
 سوريفب نيباصملا ددع ضفاخنا ىلع لدت تارشؤم كانه نا ةماعلا ةحصلا
 :لاقو .ديوسلا يف انوروك
 سفن ىلا لصن دعن مل اننا ةيباجيا تارشؤم كانه نا لوقلا نكمي”
 .يضاملا عوبسالا ةياهن يف نيباصملا ددع يف هيلا انلصو يذلا ىوتسملا
 لاح يف .حضاو ضافخنا كانهف ينايبلا طخلا يف يعم نودهاشت امك
 اذهو لصح دق يرهوج رييغت كانه نا هانعم اذهف هدهاشن ام ةحص نيبت
 .”لبقملا عوبسالا هدهاشنس ام
 جئاتن ىلع لوصحلل ىرخا مايا ةعضبل راظتنالا ةرورض ىلا راشا هنكلو
 .ةسوملم

ةبابطلا ىلا ةريمالا



ةبابطلا ىلا ةريمالا

 يهو .ةفثكم تافاعسا ةرودل مايا ةثالث لالخو ايفوص ةريمالا تعضخ
 يف نيعوضوملا SAS ناريط ةكرش يفظومل ىطعت يتلا اهسفن ةرودلا
 ةفيحصلا بسحبو .Mitt i ةفيحص هتركذ ام بسحب ،ةكرشلا فرصت
 يف Sophiahemmet ىفشتسم يف عوطتلاب ةريمالا موقتس ةيلحملا
 يكلملا رصقلا يف تامولعملا مسق ةريدم تلاقو .ملوهكوتسا ةمصاعلا
:نيرغروث اتيراغرام
 رمن يتلا ةمزالا لظ يف ةبابطلا مسق يف اهتامدخ مدقت نا ديرت يه”
 .”اهب

   


