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حرية االختيار ضمن 
الفعاليات النهارية وفقاً 

لقانون دعم وخدمة 
ذوي االحتياجات الخاصة 

)LSS(

مدينة للجميع



ما هي الجهات املُنّفذة التي ميكن أن 

أختار منها؟

تجد معلومات عن املقارنة بني الجهات املُنّفذة يف 

 خدمة املقارنة )Jämför Service( يف املوقع: 

goteborg.se/valjadagligverksamhet. كام 

ميكنك الحصول عىل مساعدة من سكرترية الشؤون 

االجتامعية املسؤولة عنك بخصوص الجهات املُنّفذة 

التي ميكنك أن تختار منها انطالقاً من احتياجاتك 

تحديداً. ويختلف عدد الجهات املُنّفذة والفروق فيام 

بينها بحسب املجاالت، كام تختلف من وقت آلخر.

ما الذي تشمله حرية االختيار؟

ال تشمل حرية االختيار سوى الفعاليات النهارية وفقاً 

 .)LSS( لقانون دعم وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

سوف تتفق أنت وسكرترية الشؤون االجتامعية 

املسؤولة عنك بشأن عدد الساعات التي تشارك بها يف 

الفعاليات النهارية. تشرتط بلدية يوتيبوري عىل جميع 

الجهات املُنّفذة أن تقدم الفعاليات الساعة 7:00–

17:00 ليك يكون بإمكانك عند اللزوم أن تشارك يف 

الفعاليات النهارية بدوام كامل )40 ساعة باألسبوع(.

هل يجب عيل أن أختار؟

ال، االختيار أمر اختياري وليس إجبارياً. وإن مل تقم بأي 

اختيار، فسوف نعرض عليك الجهة التي هي أقرب إىل 

مسكنك وتتناسب مع توجهاتك.

قرر مجلس البلدية يف يوتيبوري العمل بحرية االختيار ضمن الفعاليات النهارية. 

ويعني ذلك أن من حصل عىل قرار وفق قانون دعم وخدمة ذوي االحتياجات الخاصة 

)LSS( ميكنه أن يختار ما بني بلدية يوتيبوري كجهة ُمنّفذة أو رشكات خاصة اعتمدها 

البلدية ووقّعت معها اتفاقية.

كيف أختار؟

أنت تختار الجهة املُنّفذة مع سكرترية الشؤون 

االجتامعية التي سوف ترشدك وتقدم لك الدعم يف 

اختيارك استناداً إىل احتياجاتك.

ما الذي يجري بعد أن أختار؟

بعد أن تختار الجهة املُنّفذة سوف تقوم هي باالتصال 

بك. واستناداً إىل القرار من سكرترية الشؤون االجتامعية 

املسؤولة عنك سوف تضعون خطة لتحديد موعد البدء 

بالفعاليات النهارية وكيفية تنفيذها.

هل أستطيع أن أغّي اختياري؟

تستطيع أن تغرّي الجهة املُنّفذة بدون أن تذكر السبب. 

اتصل بسكرترية الشؤون االجتامعية املسؤولة عنك 

للحصول عىل مساعدة بخصوص االختيار مرة أخرى. 

ويستغرق استبدال الجهة املُنّفذة عادًة مدة شهرين، 

برشط أن يتوفر مكان شاغر. وقد يجري ذلك برسعة 

أكرب إذا كان هناك اتفاق ما بني الجهة املُنّفذة الحالية 

والجهة الجديدة. وإذا مل يتوفر مكان شاغر لدى الجهة 

املُنّفذة التي تريد اختيارها، فيمكنك أن تنتظر يف 

الطابور.
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للمزيد من املعلومات:
goteborg.se/valjadagligverksamhet

رقم الهاتف: 00 00 365–031
goteborg@goteborg.se :الربيد اإللكرتوين

ميكنك أيضاً االتصال بسكرترية الشؤون 
االجتامعية املسؤولة عنك.


