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ژیانێکی خۆش بۆ هەمووان
پشتگیری کەسی نزیک

 Information
 om anhörigstöd

på sorani

 ئایا تۆش پشتگیری 
لە کەسێک دەکەیت؟
ئێمە حەزدەکەین پشتگیریت بکەین!

http://www.goteborg.se


بۆ تۆ کە پشتگیری کەسێکی 
نزیکت دەکەیت

ایا کەسێکی نزیکت هەیە، گەنج یان پیر، کە بەهۆی نەخۆشی، 
ئاڵوودەیی، هۆگری، توانادابەزینێکی جەستەیی یان دەروونیەوە  

پێویستی بە یارمەتی هەبێت؟

ڕەنگە کەسە نزیکەکە  ئەندامێکی خێزانەکە، خزمێک، دراوسێیەک یان 
هاوڕێیەکی باشت بێت.

تۆ وەک کەسیکی نزیک گرنگیت و خزمەتێکی  پڕمانا ئەنجامدەدەیت!

ڕەنگە تۆ جاروبار پێویستت بە پشتگیری بێت.

ئەرکەکەی ئێمە لە سەر بناغەی یاسای کاروباری کۆمەاڵیەتی بەندی 5 
پەرەگرافی 10 بنیاترناوە: 

”ئەنجوومەنی سۆشیال پشتگیری پێشکەش دەکات 
بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ ئەو کەسانەی 
کە چاودێری کەسێکی نزیک  دەکەن کە 

نەخۆشیەکی درێژخایەنیان هەیە یان پیرن 
یان پشتگیری لە کەسێکی نزیک دەکەن 

کە جۆرە ناتواناییەکی هەیە.”

www.goteborg.se 
www.socialstyrelsen.se

 ميكنك هنا أن تقرأ املزيد
 عن دعم األقرباء:

http://www.goteborg.se
http://www.socialstyrelsen.se


ئایا دەتەوێت دەربارەی 
بارودۆخی خۆت وتووێژ لەگەڵ 

کەسێکدا بکەیت؟
لە شارەوانی یۆتۆبۆری کەسانێک هەن کە کار لەسەر پشتگیری کەسوکار  

دەکەن.  دەتوانیت خۆت بگەیەنیتە الی ئەوان بۆ بەدەست هێنانی زانیاری، 
ئامۆژگاری و پشتگیری.  دەتوانرێت پشتگیری کەسوکار بۆ منونە بە شێوەی 

ووتوێژ، وانەبێژی، خولێکی خوێندن، گروپی کەسوکار یان یارمەتی بۆ 
بەدەستهێنانی خزمەتگوزاری دروست بدرێت. ئەگەر پێویستیت بە جۆرێک لە 

موتەرجیمە ئەوا بۆت دەگرین.  

ئەوەی پشتگیریەکە دەدا و ئەوەی وەریشیدەگرێت هەردوکیان دەتوانن 
بەش بە حاڵی خۆیان داوای کۆمەک لە سۆشیال بکەن. ڕەنگە پشتگیریەکە 

بریتی بێت بۆ منوونە لە بارسوککردن لەسەر ماڵەوە، چاالکی ڕۆژانە یان جۆرە 
خزمەتگوزاریەکی تر. 

دەبێت پشتگیریەکە بە پێی هەلومەرجی تاکە کەس بگونجێرنێت. 



بەخێربێن بۆ پەیوەندیکردن بە 
ڕاوێژکاری کەسوکارەوە

دەتوانیت زانیاری زیاتر دەربارەی پشتگیری کەسوکار و شێوە جۆراوجۆرەکانی 
پشتگیری لە الیەن ڕاوێژکاری کەسوکارەوە بەدەست بهێنیت. 

رژ. تەلەفۆن: 00 00 365-031 سەنتەری پەیوەندیەکان

ئەگەر تۆ پشتگیری کەسێک دەکەیت کە لە ژێر 65 ساڵدایە پرسیار ئاراستەی 
ڕاوێژکاری کەسوکار بکە لە شارەوانی یۆتۆبۆری. 

ئەگەر تۆ پشتگیری کەسێک دەکەیت کە سەروو 65 ساڵە پرسیار ئاراستەی ئەو 
ڕاوێژکارە خێزانیە بکە کە لەو ناوچەیەدایە تۆ و کەسە نزیکەکەتی لێدەژین.  

تەنانەت تۆ دەتوانیت کۆدی- QR سکان بکەیت کە لە خوارەوەیە یان بچییتە ناو

webbadress 

بۆ ئەوەی بتوانیت زیاتر لەسەر پشتگیری کەسوکار بخوێنیتەوە.

”Kontakt” هەڵبژێرە

بۆ ئەوەی بتوانیت زانیاری بۆ پەیوەندیکردن  بە ڕاوێژکاری  کەسوکارەوە  
بدۆزیتەوە. 

پەیوەندیەکانم 
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http://www.goteborg.se/anhorigstodnaradig

