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Trisam (ትሪሳም) – ፈለማዊ ናይ እግሪ ምትካል ምትሕግጋዝ 

ምትሕግጋዝን ምልውዋጥ ሓበሬታን 
 

 
ትሪሳም (trisam) ኣብ መንጎ ወረዳ የቭለቦርይ (ቀዳማይ ክንክንን ስነኣእምሮኣዊ ሕክምናን)፡ ቤት-
ግምጃ ውሕስነትን (försäkringskassan)፡ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን (arbetsförmelingen) ኮሙንን 
ዘሎ ምትሕብባር ኢዩ። ናይ ትሪሳም ጉጅለ ምትሕብባር ኣብ ኩሉ ኮሙናት ወረዳ የቭለቦርይ ይርከብ። 
ኣብቲ ናይ ትሪሳም ጉጅለ፡ ካብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕን፡ ቤት-ግምጃ ውሕስነትን ኮሙናትን 
እተዋጽኡ ናይ ክንክን ሰራሕተኛታትን ኣሳለጥትን ኣለዉ። ካብ ወረዳ የቭለቦርይ ዝመጸ ድማ ናይ እግሪ 
ምትካል ኣወሃሃዲ ኣሎ፡ ምስ ዘድሊ ድማ ዚምልከቶም ናይ ክንክን ሰራሕተኛታት ኣለዉ። ንሕና ንኣኻ 
ዝበለጸን ንኹሉ ዚጥርንፍን ናይ እግሪ ምትካል ደገፍ ንኽንህበካ ኢና እንሰርሕ።    

 

ሓበሬታ ንምሃብ፡ ፍቓድ የድሊ  – ምናልባት ኣብ ቤት-ግምጃ ውሕስነት እዋናዊ ጉዳይ ምስ ዚህልወካ፡ 
ካብ ቤት-ግምጃ ውሕስነት ሓደ ኣሳላጢ ፍቓድ ንኽትህቦ ብማለት ኪረኽበካ ኢዩ። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት 
ድማ፡ እቲ ቤት-ግምጃ ውሕስነት ነቲ ናትካ ሓበሬታ ምስቲ ፍቓድ ዚህብ ዘሎ ኣካል ንምክፋል ብማለት ኢዩ።  

 
ምእንቲ ብግሩም መገዲ ክንሕግዘካ፡ ብዛዕባኻን ብዛዕባ ኩነታትካን ሓበሬታ ንደሊ ኢና። ስለዚ ኣብ 
መንጎና ኣገደስቲ ሓበሬታታ ክንካፈል እንተ ኾንና፡ ጽሑፍ ፍቓድ ከድሊ ኢዩ። ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ 
ድማ ብስቱር መገዲ ኢዩ ዚተሓዝ።   

 
ኣድለይቲ ሓበሬታታት ንኣብነት ከምዞም ዚስዕቡ ኢዮም፥  

• ኩነታት ጥዕና  

• ኩነታት ስራሕ 

• ፈለማዊ ጻዕርታት ምትካል እግሪ  

• ማሕበራውን ቁጠባውን ኩነታት 

• ቀዳሚ ምርመራ 

• ርእይቶ ክኢላታት፡ ንኣብነት ሕክምናዊ ርእይቶ 

 

  
ነቲ ናይ ፍቓድ ፎርም ኣብቲ ቀጻሊ ገጽ ርኸቦ። እቲ ፍቓድ ካብቲ ኣብቲ ፎርም ዝፈረምካሉ ግዜ 
ይጅምር ከምኡውን ኣብቲ ናትካ ምትካል እግሪ ዚወሃሃደሉ እዋን። እቲ ፍቓድ፡ ካብቲ ዝፈረምካሉ ግዜ 
ጀሚሩ ንሓደ ዓመት የገልግል።   

 
ኣብ ዝደለኻዮ እዋን ነቲ ፍቓደኛነትካ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ነቲ ናትካ ኣሳላጢ ወይ 
ሃንድለጋረ ኣብቲ ዚምልከቶ ትካል ብምርካብ ወይ ድማ ነቲ መራኸቢኻ ኣብቲ ናትካ ማእከል 
ጥዕና/ክሊኒክ ብምርካብ ይከናወን። 
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ኣብ ትሪሳም ንምትሕግጋዝን ምልውዋጥ ሓበሬታን ዚምልከት ፍቓድ 

 
ስም 

 
 

ሃገራዊ ቁጽሪ መንነት/ፐርሾንኑመር 

ናይ ፖስታ ኣድራሻ ናይ ፖስታ ቁጽርን ቦታን   

 
 

ቁጽሪ ተለፎን ኣብ ግዜ መዓልቲ  

 
 

ሞባይል 

 
ፍቓድ 

ኣብቲ ማእከል ጥዕና ዘለዉ ሰራሕተኛታት ወይ ኣብቲ ናይ ክንክን መራኸቢየይ ዚርከበሉ ክሊኒክ፡ 
ከምኡውን ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ ኣብ ናይ ኮሙነይ ዘሎ ኣሳላጢ ስራሕ (ሃንድለጋረ) 
ከምኡውን ቤት-ግምጃ ውሕስነት፡ ነቲ ድሌተይ ብሓባር ክርእዩዎ ፍቓደኛ እየ።  

 
እቲ ቤት-ግምጃ ውሕስነት ነቲ ናትካ ሓበሬታ ምስ ካልኦት ኪካፈሎ ምእንቲ ኪኽእል፡ እቲ ናይ ቤት-
ግምጃ ኣሳላጢ ወይ ሃንድለጋረ ፍቓድካ ንኺወስድ ብማለት ኪረኽበካ ኢዩ።  

 
ናይቲ ትካል ወኪላት ነቲ ንኣይ ዚምልከት ኣድላዪ ዝኾነ ሓበሬታ ኪለዋወጡ፡ ነቲ ሰነዳትን መዝገባትን 
ብዘይ ናይ ሰታርነት ዕንቅፋት ኪጥቀሙሉ፡ በዚ ድማ ብመገዲ ትሪሳም ነቲ ናተይ ናይ እግሪ ምትካል 
መስርሕ ብብቕዓት ኪድግፉዎ ብማለት እሰማማዕ ኣለኹ።  

 
ከምኡውን እቲ ዚስዕብ ንጥፈት ወይ ሰብ፡ ምእንቲ ኣብቲ እግሪ ምትካለይ ዝበለጸን ኩለንትናውን 
ደገፍ ኪህበኒ ፍቓደይ እህብ ኣሎኹ። ኣብ ታሕቲ፡ ናይቲ ዝሓለፈ ወሃብ ስራሕን ስሙን ጥቐስ። እቲ ነቲ 
ዚስዕብ ንጥፈት ወይ ሰብ ዚውሃብ ፍቓድ ክሳዕ እቲ ትሪሳም ዚውዳእ የገልግል።  

 
 
 

 

 

 
ነቲ ዝሃብኩዎ ፍቓድ ምስ ዝደሊ ክስሕቦ ከም ዝኽእል እፈልጥ እየ። ከምዚ ኪብሃል ከሎ ድማ ነቲ 
ፍቓደይ ምስ ዝስሕቦ፡ ንኣይ ዚምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብቶም ኣብቲ ፍቓድ እተጠቕሱ ሰባት 
ኣይኪከፋፈልን ኢዩ።   

 
እቲ ዛጊት ተኣኪቡ ዝነበረ ሓበሬታ ኪረአ ኢዩ፡ ግን መመላእታ ኣይግበረሉን ኢዩ፡ ወይ ድማ እዋናዊ 
ኣይኪግበርን ኢዩ። 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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______________________________ ________________________________ 
ክታም      ዕለት  

 

____________________________  
ስም ብንጹር 

 
ስቱር መንነት / ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ  

ስቱር መንነትን ወይ ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ ዘለዎም ሰባት ኣብቲ ናይ ትሪሳም ናይ ምትሕብባር ስራሕ ኣይጥርነፉን 

ኢዮም። ስለዚ ንስኻ፡ ስቱር መንነት ወይ ስቱር ውልቃዊ ሓበሬታ ምስ ዚህልወካ፡ ናይ ፍቓድ ፎርም ክትፍርም የብልካን።  

 
ሕቶታት? 

ሕቶ ወይ ሓሳባት ምስ ዚህልወካ ነቲ ናትካ ኣሳላጢ ወይ ሃንድለጋረ ኣብቲ ዚምልከቶ መንግስታዊ ትካል ርኸቦ፡ ወይ ድማ 
ነቲ ዘራኽበካ ሰብ ወይ ኮንታክት ኣብቲ ማእከል ጥዕና ወይ ክሊኒክ ርኸቦ።  

 
ነቲ ኣብ ትሪስታም ዘሎ ውልቃዊ ሓበሬታኻን ነቲ ናይ እግሪ ምትካልካ ምውህሃድን ከመይ ጌርካ ከም እትሕዞ 
ንምፍላጥ፡ ኣብቲ ናይቶም ዚምልከቶም ኣካላት ወብሳይት ዘሎ ሓበሬታ ተመልከት።  

 
Uኣብ መዝገብና ዘሎ ንኣኻ ዚምልከት ሓበሬታppgifter om dig i vårt register - Arቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ 

betsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) 

 
https://www.regiongavleborg.se/dataskydd 

 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/mina-sidor/uppgifter-om-dig-i-vart-register
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/mina-sidor/uppgifter-om-dig-i-vart-register
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/mina-sidor/uppgifter-om-dig-i-vart-register
https://www.regiongavleborg.se/dataskydd

