Tigrinja

ኣካላዊ ስንክልና፡ ኣካላዊ መጕዳእቲ ወይ ሕማም ኣሎካ ‘ድዩ
ኣብ ውሽጢ’ቲ መደብ ምትካል-እግሪ፤ ቛንቃ ሽወደን ክትመሃር፡ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ብኸመይ
ከም ዝሰርሕ ሓበሬታን፤ ካልእ ናብ ስራሕ ንምእታው ዘዳልወካ ስጉምቲታትን ይግበረልካ ኣሎ። ኣብዚ
መደብ ምትካል-እግሪ ’ዚ ኣብ ትሳተፈሉ ዘሎኻ ግዜ፤ እንተ ደኣ ንዕኡ ዚዕንቅፍ ኣካላዊ ስንክልና፤
ኣካላዊ መጕዳእቲ ወይ ገለ ዓይነት ሕማም ኣሎካ ኮይኑ፤ ቤትስልጣን መራኸብቲ ስራሕ
(Arbetsförmedlingen)፤ ሓገዝ ክገብረልካ ይኽእል እዩ። ነቲ ኣብ መደብ ምትካል-እግሪ
ዝተዋህበካ ንጥፈታት፤ ኣብ ምትግባሩ ትጻገም እንተ ደኣ ኣሎኻ ኴንካ፤ ምስቲ ኣብ ቤትስልጣን
መራኸብቲ ስራሕ ዘሎ ፈጻሚ-ጉዳይካ ተዘራረብ። ሓቢርና ድማ ነቲ ተዋሂቡካ ዘሎ ንጥፈታት፤
ብኸመይ ጌርና ክነቃልሎ ከም እንኽእል ክነጽንዕ ኢና።
እቲ ኣብ ምትካል-እግሪ እተጥፍኦ ጊዜ፤ ነቲ ኣብ ሃገር ሽወደን እትነብሮ ህይወትካ፤ ጽቡቕ ኮይኑ
ክጅመረልካ ወሳንነት ኣሎዎ እዩ። ስለዚ ድማ ካብቲ ዘሎካ ዓቕሚ ተበጊስና፤ ንስኻ መታን ክትዕወት
ክትክእል፤ ዝተመሓየሸ ቅድመ-ኩነት ክፈጥረልካ ኣዝዩ ኣድላዪ እዩ።
ከም ዑቕበኛ መጠን ናይ ጥዕና ምርመራ ንኽትገብር ዕድል ተዋሂቡካ ኣሎ። እቲ ዕላማ ናይዚ ድማ ናይ
ጥዕና ጕድለት ወይ ዝለገበካ ተላባዒ-ረኽሲ ንኸይህልወካ ንምፍላጥ እዩ። ክሳዕ ሕጂ ናይ ጥዕና
ምርመራ ዘይገበርካ እንተ ደኣ ኴንካ፤ ካብቲ ፍቓድ ዝረኸብካሉ እዋን ጀሚሩ፤ ኣብ ውሽጢ ሓደ
ዓመት ዘሎ ጊዜ፤ ብዘይ ምኽፋል ገንዘብ፤ እዚ ናይ ጥዕና ምርመራ እዚ ክግበረልካ ይኽእል እዩ።
ብኸመይ ከም ትገብሮ፤ ምስቲ ኣብ ቤት ስልጣን መራኸብቲ ስራሕ ዘሎ ናትካ ፈጻሚ-ጉዳያት፤ ምስኡ
ተዘራረብ።

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.
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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
fick uppehållstillstånd möjlighet till en kostnadsfri undersökning. Prata
med din arbetsförmedlare om hur du kan gå tillväga.

