Nûh li ser

KURMANJI

KORONA
Sextekaran hewl
didin ku ji bo
derziya vaksînê li
dijî Korona paran
bistînin
Di dema biharê de, bêtir û bêtir mirov
dê li dijî Korona vakslêdanê bibin.
Her dem vaksîn belaş e, lê naha
sextekaran dest bi xapandinê kirine.
Ew hewl didin ku paran bistînin. Polîs
difikirin ku ew dikare xerabtir bibe.
Her kes yên mezin ku li Swêdê dijîn, ew yê
werin vaksînlêdan li dijî Korona (covid-19)
heger ew dixwezin.
Naha ji polîs re hat gotin ku sextekar hene
ku hewl didin bixapînin. Hin xapînok gazî
we dikin û dibêjin ku ew dixwazin ji bo
vakslêdanê wextekê saz bikin û ji we
bixwazin ku hûn paran bidin.
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Rêxistinên cidî, pargîdanî an rayedar TU
ÇARAN ji we naxwazin, ku ger ew bang we
bikin.
Heke hûn guman dikin, divê hûn:
•
•

•

Telefonê xwe bigrin
Li ser malpera www.1177.se
binihêrin ka Herêm çawa dike dema
ku ew wextan didin an bangî
navenda tenduristiya we dikin û
dipirsin.
Bi şaredariyê xwe re kontrol bikin,
ger lênihêrîna malê an lênihêrîna
tenduristiya li ba we hebê

Heger hûn hatine xapandin, an heger
kesek hewl daye ku we bixapîne
•
•

Telefon bankê bikin an jî e-mail ji
wan ra bişînin ji bo paran bisknînin
Bi polîs re têkilî daynin, an li 112
bang bikin heger xapandin nuh bo,
an li 114 14-ê bang bikin heger hûn
dixwazin wê bûyerê ragihînin.

An jî dibe ku ew dibêjin ku ew hewce ne ku
ew dixwezin bi kesê rast re diaxifin, û ji we
bipirsin ku hûn bi nasnameya bankê têkevin.

Alîkariya bikin û agahdariyê bidin!

Bi xapînokan neyên xapandin:

Û ji bîr mekin: VEKSÎLÊDAN LI DIJV
COVID-19 HERDEM BELAŞE E LI
SWÊDÊ!

•
•
•

Ger kesek bang bike, qet bi
nasnameya-bankê an bi dosayabankê nekevin deran
Qet ji hejmaran kartên xwe yê bankê
dernexin
Tu carî hejmar an kodên ku hûn
têxin dosaya-banka xwe nedin

Ji malbat û hevalên xwe re qala xapandinan
bikin da ku ew jî karibin xwe biparêzin.

Agahdarî her du hefteyan
Ev pelê agahdariyê ji Hevkariya krîzê li Kalmar län tê.
Hevkariya krîzê Kalmar län, hevkariyek di navbera
hemî belediyên wîlayetan, Herêma Kalmar län,
Desteya Administrativedarî ya wîlayetê Kalmar û hemî
rayedarên din yên wîlayetê de. Di krîzên civakê de, em
bi hev re biryar digirin û alîkariya hev dikin.
facebook.com/krissamverkan.kalmar

