
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trisam – Tidig rehabilitering i samverkan  
Läs mer om Trisam på www.finsamgavleborg.se  

 
 

ትሪሳም (Trisam)– ብምትሕብባር ኣቐዲምካ እግሪ ምትካል  
ምትሕብባርን ምልውዋጥ ሓበሬታን 

 

 
ትሪሳም Trisam ኣብ መንጎ ረዮን የቭለቦርይ (Gävleborg) (ቀዳማይ ክንክንን ሳይካያትሪን primärvården och 
psykiatrin)፡ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳን (Försäkringskassan) ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን ኮሙንን ዘሎ 
ምትሕግጋዝ እዩ። ኣብ ትሪሳም-ጉጅለ ዘሎ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ናይ የቭለቦርይ ወረዳ ኣብ ኩሉ ኮሙናት ይርከብ። 
ትሪሳም-ጉጅለ ነቶም ናይ ወረዳ የቭለቦርይ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳን ኮሙናትን 
ክኢላታት ክንክን ጥዕናን ኣመሓደርትን ይጥርንፍ። ንሕና ኣብቲ እግሪ ምትካልካ፡ ዝበለጸን ዝያዳ እተማለአን ደገፍ 
ንኽንህበካ ንሰርሕ። 

 
ሓበሬታ ንምሃብ፡ ፍቓደኛነት የድሊ 
ብዝበለጸ መገዲ ምእንቲ ክንሕግዘካ፡ ብዛዕባኻን ኩነታትካን ሓበሬታ ንደሊ ኢና። ስለዚ ኣብ መንጎና ኣገዳሲ ሓበሬታ 
ክንካፈል እንተ ደኣ ኴንና፡ ካባኻ ብጽሑፍ ዝቐርብ ፍቓደኛነት ከድሊ እዩ። ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ ብምስጢር እዩ 
ዚተሓዝ። 

 
ኣገደስቲ ሓበሬታታት ከምዚኦም ዝመሰሉ እዮም 

• ኩነታት ጥዕና 

• ኩነታት ስራሕ 

• ኣቐዲሙ እተገብረ ናይ እግሪ ምትካል ጻዕሪ 

• ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት 

• ኣቐዲሙ እተኻየደ ምርመራ 

• ክኢላዊ ርእይቶ፡ ንኣብነት፡ ሕክምናዊ ርእይቶ 

• ካልኦት ንእግሪ ምትካልካ ኣገደሲ ኪኾኑ ዚኽእሉ ሓበሬታታት 

 
ኣብቲ ዚስዕብ ገጽ፡ ናይ ፍቓደኛነት ፎርም ኣሎካ። እቲ ፍቓደኛነት ካብቲ ነቲ ፎርም ዝፈረምካሉን ኣብቲ ናይ ሕማም 
ዕረፍቲ ወሲድካሉ ዝነበርካ ግዜን ወይ ድማ እቲ ብትሪሳም ዚካየድ ምትካል እግርን እተወሃሃደ ጻዕርን ተግባራዊ ዝኾነሉ 
ግዜን የገልግል። እዚ፡ ፍቓደኛነት ካብ ዝፈረምካሉ ግዜ እንተ በዝሐ ንሰለስተ ዓመታት የገልግል።   

 
ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ነቲ ፍቓደኛነትካ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ድማ ምስቲ ኣብቲ ዚምልከቶ በዓልስልጣን ዘሎ ናይ 
ጉዳይካ ኣካያዲ (ሃንድለጋረ)  ወይ ድማ ኣብቲ ናትካ ማእከል ጥዕና ወይ ክሊኒክ ዘሎ ኣካያዲ መስርሕ (በሃንድላረ) 
ርክብ ብምግባር ክትገብሮ ትኽእል።  

 
 

ኣብ ውሽጢ ትሪሳም፡ ንምትሕብባርን ምልውዋጥ ሓበሬታን ፍቓደኛ ምዃን 

 
ስም 

 
 

ሃገራውዊ ቍጽሪ መንነት (ፐርሾንኑመር) 

ኣድራሻ ፖስታ ቍጽሪ ፖስታን ዞባን 

http://www.finsamgavleborg.se/
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ቍጽሪ ተለፎን ብግዜ መዓልቲ   
 
 

ሞባይል 

 
ፍቓደኛ ምዃን  
ኣብ ማእከል ጥዕና ወይ ኣብ ኣብቲ ኣነ ናይ ጥዕና ርክብ ዘሎኒ ክሊኒክ ዚርከቡ ዚምልከቶም ክኢላታት፡ ከምኡውን ኣብ 
ቤትጽሕፈት ውሕስነት ካሳን (Försäkringskassan) ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን ዘለዉ ዚምልከቶም ኣሳለጥቲ ስራሕን 
(handläggare) ኣብቲ ናተይ ኮሙን ዚካየድ ንጥፈታት ዘለዉ ኣሳለጥቲ ስራሕን ኣብቲ ድሌታተይ ኪተሓባበሩ እፈቅድ።   ናይዚ 
ንጥፈታት'ዚ ተወከልቲ፡ ብመገዲ ትሪሳም ገይሮም ነቲ ናተይ እግሪ ምትካል መስርሕ ብብቕዓት ኪድግፉዎ ኪኽእሉ ብማለት ነቲ 
ንኣይ ዚምልከት ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ኪለዋወጡሉ፡ ነቲ ሰነዳትን ናይ ሕክምና መዝገባትን ብዘይ ናይ ምስጢራውነት መሰናኽል 
ኪግልገሉሉ እፈቅድ።   
 
እቶም ሰራሕተኛታት ማሕበር ምውህሃድ የቭለቦርይ፡ ካብቲ ነቲ ፍቓደኛነት ዝፈረምኩሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳዕ ሰለስተ ዓመታት 
ንምዕባሌታት ብዚምልከት ኪረኽቡኒ ከም ዚኽእሉ ብተወሳኺ እፈቅድ።  
 
ምስ ዝደሊ፡ ነቲ ስምምዐይ ወይ ፍቓደኛነተይ ክስሕቦ ከም ዝኽእል እፈልጥ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ነቲ ስምምዐይ ክስሕቦ 
ከሎኹ እቲ ንኣይ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መስርሕ ኣይኣቱን እዩ ማለት እዩ። ይኹንምበር ኣቐዲሙ እተኣከበ ሓበሬታ 
ኣብ መስርሕ ይኣቱ እዩ፡ ግን ከኣ ኣይውሰኸሉን እዩ ወይ ከኣ ብሓድሽ ኣይትካእን እዩ።    

 

 

_______________________________        ________________________________ 
ክታም          ዕለት  

 

____________________________  
ስም ብንጹር 

 
ስቱር መንነት/ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ  
ስቱር መንነት ወይ ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ትሪሳም ዚካየድ ምትሕብባራዊ ዕዮ ኣይጥርነፉን እዮም። ስለዚ 
ንስኻ ስቱር መንነት ወይ ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ ምስ ዚህልወካ ነቲ ናይ ፍቓደኛነት ፎርም ኣይትፍርመሉን ኢኻ። 
 

ሕቶታት? 
ሕቶታት ወይ ሓሳባት ምስ ዚህልዉኻ፡ ነቲ ናትካ ኣሳላጢ ጉዳይ (handläggare) ኣብቲ ዚምልከቶ በዓል ስልጣን ክትረኽቦ ጸገም የብልካን፡ 
ከምኡውን ነቲ ኣብቲ ማእከል ጥዕና ወይ ክሊኒክ ጉዳይካ ዘሳልጥ ሰብ። 

http://www.finsamgavleborg.se/

