Engelska

Do you have an impairment, injury or illness
As part of your introduction you are offered studies in Swedish,
information about how society works and employment preparation
activities. You can get help from Arbetsförmedlingen if your ability to
take part in introduction activities is affected by an impairment, injury or
illness you have. If you feel you have difficulties in carrying out your
activities in your introduction plan, talk to your employment officer.
Together we can look at how we can make it easier for you to carry out
these activities.
Your time in the introduction programme is important in giving you a
good start in Sweden. This is why it is important that you are given the
right conditions to take part in the light of your circumstances.
As an asylum seeker you have been offered a health check-up by the
health service. The purpose is to pick up any ill health and infection. If
you have not taken a health check-up, you are able to have a free checkup within one year from when you got your residence permit. Talk to
your employment officer about how you can go about having one.

Har du en funktionsnedsättning, skada eller sjukdom
Inom ramen för etableringen erbjuds du studier i svenska, information
om hur samhället fungerar och arbetsförberedande insatser. Du kan få
hjälp av Arbetsförmedlingen om din förmåga att delta i
etableringsinsatser påverkas av att du har en funktionsnedsättning,
skada eller sjukdom. Om du upplever svårigheter att genomföra dina
aktiviteter i etableringsplanen prata med din arbetsförmedlare.
Tillsammans undersöker vi hur vi kan underlätta för dig att genomföra
aktiviteterna.
Tiden i etableringen är viktig för att du ska få en bra start i Sverige. Det
är därför viktigt att du utifrån din förmåga får rätt förutsättningar att
delta.
Som asylsökande har du erbjudits en hälsoundersökning av hälso- och
sjukvården. Syftet är att uppmärksamma eventuell ohälsa och smitta.
Om du inte gjort en hälsoundersökning har du inom ett år från det att du
fiick uppehållstillstånd möjlighet till en kostnadsfri undersökning. Prata
med din arbetsförmedlare om hur du kan gå tillväga.

