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2 kopya tên çêkirin, yek ji bo kesê ku deyndik, yek jî ji bo kesê ku bi deyn dide 
 

Kesê ku bi deyn daye/Kesê ku qerar daye Kesê ku deyn kirîye 

Nav:       
 

Hejmara şexsî:       

Meslek:       
 

Nav:       

Cîhê kar:       
 

Adres:       

Adres:       
 

Adresa posteyê:       

Adresa posteyê:       
 

Telefon (koda bajêr jî):      

Telefon (koda bajêr jî):       
 

Numra mişterîya ya beşa ku qerar daye:       

 
Min îro ev alavên alîkarîyê yên li jêr deyn kir 

Numra-LDH Hejmarl Navgînên alîkarîyê Malên guhêzbar 

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

      
 

                  

 

Deynkirina ji bo demekê Alavên alîkarîyê ku hatini deynkirin paşde teslîmkirina herî davî(tarîx)  

  
Cîhê ku alava alîkarîê wê paşde bê dan (teslîmkirin) 

      
 

 

şertên deyndanê 

Te alava alîkarîyê deyn kirîye, em hêvî dikin kû tu feydeya wê pir bibîne. 

 Xwedîyê alava alîkarîyê LD Hjälpmedel e  
Tu yan jî merivê te / welîyê zarokan, ev alava alîkarîyê ku we deyn kirîyê berpirsiyarîya we ye, ev tê vê 
manayê ku tu:  

 Alava alîkarîyê wek ku ji te re hatîyë gotin bi kar bîn   

 Li alava alïkarîyê  miqateb ku ji normal zêdetir neyê mihandin 

 Li alava alîkarîyê miqatebe ku tu wê ji xwe de nexe,neyê dizîn yan jî bi awayekî din wenda 
nebe 

 Mesûlê parastina sîgorteyê tu ye 

 Ku alava alîkarîyê kar neke, têkilîyên xwe bi birêwebirina tenduristîyê- û lênêrîna nexweşan re 
deyn, yan li wîlayetê yan jî li beldedîyeyê 

 Alava alïkarîyê bi deyn ned, ne firoş yan jî bi awayekî din wenda nek 

 Hek tu mala xwe ji Dalarna bibi devereke din, alava alîkarîyê bi xwe re nebe 

 Tu yan jï wekîlê te gerek  alava alîkarîyê paqij teslîmî beşê bike: 
 - Ku dema deynkirinê xelas be 
 - Ku  alava alîkarîyê nema ji tere pêwîst be 
 - Gava ku xwedîyê  alava alîkarîyê bixwazi tu wêna teslîm bike 
Dema ku alava alîkarîyê ji te bê xwestin û tu nede, dibe ku te mecbûr bikin ku tu tezmînatê bide 

 Min îzaheta şertên deynkirinê xwend version       

Min ev xwend û min şertên deynkirinê fêm kir 

Cîh       
 
Tarîx:       
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
îmza kesê ku deyn kirîye yan jî welîyê zarokan / wasî / wekîlê li gor wekaletnameyê / îmza birêvebirê taybet ku 
hatîye hilbijartin 

 


