
روطس يف ديوسلا يف عضولا

 يف نيفوتملا ددع لصو )راذا( سرام 19 خيرات ىتح
 ةلاح رشع ىدحا ىلا ديوسلا يف انوروك سوريف ىودع

(11). 
 يف انوروك سوريف ىودعب نيباصملا ددع عفترا تقو يف
 لجسي ملاعلا لاز ال ،صخش 219427 ىلا ملاعلا
 اما .صخش 8946 تغلب تايفولا ةبسنب عافترا
  .صخش 84153 اوغلبف نيفاعتملا

 صاخشألل يلامجإلا ددعلا ةفرعم ناكمالاب دعي مل
 تارابتخالا نا ذا ،ديوسلا يف انوروك ىودعب نيباصملا
 تايفشتسملا يف نودجاوتملا ىضرملا ىلع ةرصتقم
.رطخلا تاعومجم نمض ةفنصملا تائفلا ىلعو

 راشتنا لامتحال ملوهكوتسا ةيديوسلا ةمصاعلا دعتست
 ءابطألا ريبك ، دوريتس ناهوي هلاق ام اذه ."مخض" ءابو
 مسق عم ةلباقم يف ، Danderyd ىفشتسم يف
 نأ ىلا راشاو .SVT يديوسلا نويزفلتلا يف رابخالا
 ىلع زيكرتلل هرييغت مت ىفشتسملا ماهم نم اًريبك اًءزج
 نم عقوتملا ددعلا ةدايز لامتحا ىلع انوروك سوريف
 ةيحارجلا تايلمعلا ليجآت مت امك .نيباصملا ىضرملا



 نم عقوتملا ددعلا ةدايز لامتحا ىلع انوروك سوريف
 ةيحارجلا تايلمعلا ليجآت مت امك .نيباصملا ىضرملا
 ىضرملا لاسرإ مت تقو يف رخا نيح ىلا ةئراط ريغلا
.مهلزانم ىلإ

:ةيئادتبالا سرادملا قالغا مت لاح يف
 .تاناضحلاو ةيئادتبالا سرادملا لافقا نالا ىتح متي مل
 ىلع سرادملا كلت مزليس ديدج نوناق بسحبو نكلو
 لصحيس اهدنع .انوروك سوريف يشفت ببسب لافقالا
 ىلع ،ةيويحلا نهملا لقح يف ،نيلماعلا ءابالل لافطالا
 .سرادملا قالغإ ءانثأ ةياعر
:يلاتلاك يهف نهملا اما

تاراطملاو �ناوملا وفظوم-
ةريبكلا خباطملا يف نولماعلا-
ةيحصلاو ةيعامتجالا ةياعرلا لقح يف نولماعلا -

ئراوطلاو دصرلا تاطحم -
يلاملا عاطقلا يف ةساسحلا عقاوملا يف نوفظوم -

ىتوملا نفد رئاود يف نولماعلا -
ميقعتلاو ةفاظنلا لاجم يف نولماعلا -
علسلا لقن لاجم يف نولماعلا -



ميقعتلاو ةفاظنلا لاجم يف نولماعلا -
علسلا لقن لاجم يف نولماعلا -

تامزالا ةرادا وفظوم -
تايدلبلا يف نوينفلا -
ةسارحلا -

 ةيفتاهلا تالاصتالا ةرئاد نمض معدلا فئاظو -
نيفظوملا نوؤشو

ةيساسالا علسلا رجاتم -

ةقاطلا تاكرش -
دودحلا ةبقارم -
تارابختسالا -

ئراوطلا تامدخ -
لافطالا ةياعر -
ءاضقلا -

ماعلا لقنلا وفظوم -

كسفن صحفا
 ثيحب ، يتاذلا مييقتلل اًرابتخا ملوهكوتسا ةقطنم تأشنأ
 نأ سوريفلاب باصم هنأ يف هبتشي صخش يأل نكمي
.ال مأ ةياعرلل جاتحي ناك اذإ امم ققحتي
 200.000 ىرجأ ، ءاعبرألا موي ةليلق تاعاس نوضغ يف



.ال مأ ةياعرلل جاتحي ناك اذإ امم ققحتي
 200.000 ىرجأ ، ءاعبرألا موي ةليلق تاعاس نوضغ يف
.رابتخالا صخش
:ىلع رفوتمو ةيديوسلا ةغللاب رابتخالا
 https://corona.sll.se/


