ዕ ድል ምብጻ ሕ ገ ዛ ን ነ ብሰጾ ር
ና ይ ጥዕ ና ኣ ገ ልግሎት
Tilbud om graviditetsbesøg

Tigrinya

Sundhedstjenesten

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ምምሕዳር ኢደል ንነብሰ ጾኦ ኣደታት ከምእውን
ንመጻይ ወለዲ ፡ ብናይ ጥዕና ኣላይት (ነርስ) ናብ ገዛ ምብጻሕ ዕድል ይህብ።
እቲ ምጻሕ ገዛ ፡ ኣብ ገዛ ኾይኑ፡ ኣብ መበል 7ይ ወርሒ ጥንሲ ንሓደ 1 ሰዓት
ዝኸውን ምብጻሕ ይገብር።
እዚ ምብጻሕ ወይ ርክብ ፡ ን ወላዲ ወይ ውላድካ ንኽትኣሊ ዘሎ ዕድላት
ንምምያጥ ዝግበር ዕድል እዩ።
ድሕሪ ሕርሲ ፡ ብኣላይ/ት ጥዕና ብኸመይ ከትሕግዘኪ/ኩም ፡ ከምእትኽእል
ንምፍላጥ ዝዓለመ ናይ ርክብ ዕድል እዩ።
ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ምርኻብን ምልዛብን ንኹልኻ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ቆጸራታት እዩ
ዝግበር።
እንድሕር፡ ሓኪምኪ ወይ ናይ ሕርሲ በዓልቲ ሞያ ኣደ ፡ ምስ ኣላይት ጥዕና
(ነርስ) ኢደል ፡ ምርኻብን ምዝርራብ ኣድላይነቱ ገምጊሞም፡ ናብ ናይ ጥዕና
ኣገልግሎት ኢደል ይሕብሩኺ/ኹም።
ኣብ ግዜ ብምጻሕ ፡ ንዝስዕቡ ነጥብታት ፡ ክንዛረበሎም ዕድላት ኣሎ።
 ኩነታት ጥንሲ ብሓፈሻ
 ምቅርራብ ዘድሊ ኣቑሑ
 ሕርሲ
 ጡብ ምሃብ
 ንህጻን ዘድሊ ነገራት
 ዝምድናን ርክብን ምስ ህጻን
 ተራ ወላዲን / ስድራ ቤት
 ሓዳር
 ጾታዊ ፡ግብረ ስጋ ርክብ
 ቤተሰብን ኣዝማድን
 ኣሕዋት
 ተመክሮታት
 ትጽቢታት
 ናይ ሂወት ተመክሮታት
 ካልእ ንስኺ / ንስኹም እትደልይዎ ነጥብታት።

ነዚ ናይ ሓባር ስራሓ ንኽሰልጥ ፡ ወለዲ ማለት ኣደን ኣቦን ተሳተፍቲ ናይ እዚ
ምብጻሕ ገዛ ምስዝኾኑ ኣዝዩ ጠቃሚን ሓጋዚን ይኸውን። እንድሕር
ንበይንኺ ኣደ ኮይንኪ ፡ ናይ ቀረባ ዘመድ ፣ሓፍቲ፣ መሓዛ ወይ ዝምድና
ዘለው ሰብ፡ ምሳኺ ክህሉ / ክትህልው/ ጽቡቅ እዩ።
እንድሕር ደኣ ፡ ቅድሚ ሕጂ ወይ ሕጂ ናይ ጥንሲ ፍሉይ ጸገማት እንተጸኒሑ
ወይ ኣሎ ፡ ኣቀዲምካ ቅድሚ ሕርሲ ምስ ናይ ጥዕና ኣላይት (ነርስ)
ክትዛራረብሉ ጽቡቕ እዩ።
ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ፡ ኣብ ምምሕዳር ንዘሎ ኩሉ ኣገልግሎት ዕድላት ስለ
ዝፈልጥ ፡ ናብ ካልኦት መሳርሕቱ ኣገልግሎት ንዝያዳ ሓገዝን ደገፍን ከከም
ኣድላይነትኪ/ኩም ክሕብረኪ/ኹም ይኽእሉ እዮም።

በዓል ሞያ ኣላይ ጥዕና ፉሉይ ትምህርቲ ዝወሰደ/ት ኣብ ናይ ጥዕና ምእላይ
ስድራን ህጻናትን ከምእውን መንእሰይ ዝሰርሕ በዓል ሞያ እዩ/ያ።
በዓል ሞያ ኣላይ ጥዕና (ነርስ) ናይ ቡዝሕ ዓመታት ምስ ሞያዊ ተመክሮን
ዝጸነሔ/ት ፡ ብፉሉይ ምስ ህጻናትን ስድራን ዝሰርሕ በዓል ሞያ እዩ/ያ።
ኣብ ርእሲ እዚ ብፉሉይ ተወሳኺ ትምህርቲ ናይ ምእላይን ምሕጋዝን
ከምእውን ከም ኣማኻሪ ህጻናት፣ መንእሰይ፣ ነብሰ ጾር ኣደታት፣ ስድራቤት፡
ትምህርቲ ዝወሰደ/ት በዓል ሞያ እዩ/ያ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ምጻሕ ገዛ ንነብሰጾር ኣደ፡ ኣብ ዝስዕብ ናይ መራኸቢ
ተጥቂምኩም ክትረኽቡና ንዕድመኪ/ኩም።
ጸሓፊ/ት፡ ፡ ካብ ሶኒይ ስጋዕ ሓሙስ ካብ ሰዓታት 08፡00 – 14፡00
ይ/ትርከብ።
ብተሌፎን ቁ, 7259 6720
ብኢ- መይል: sundhedstjenensten@egekom.dk
መራሒት በዓል ሞያ ኣላይ ጥዕና /ነርስ ፡ Nina Rasch (ኒና ረይሽ) ፡ በዚ
ዝስዕብ ተሌፎን ከምእውን ኢ-መይል ክትርከብ ይካኣል። ተሌፍን ቁጽሪ
7259 6734 ብኢ-መይል nina.rasch@egekom.dk
ብዛዕባ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣብ ምምሕዳር ኢደል ብዝያዳ ንምንባብ ወይ
ንምፈላጥ እንድሕር ደለኢኻ/ኺ ኣብ ናይ መርበብ ኢንተርነት ኣድራሻና
ክተንብብ/ቢ ይካኣል እዩ።
www.sundhedstjenesten-egedal.dk

Egedal Kommune
Sundhedstjenesten,
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke.

