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زندگی خوب برای همه
حامیت خویشاوندان

 Information om
 anhörigstöd på

persiska

آای شما به کسی 
 کمک و حمایت ینک یمد؟

ما می خواهیم از شام حامیت کنیم.

http://www.goteborg.se


خطاب به افرادی به یک 
خویشاوند نزدیک خود کمک و 

حامیت می کنند
یا دارای خویشاوند نزدیک بزرگرت یا کوچکرتی هستید که بعلت 
بیامری، مرصف مواد، اعتیاد،معلولیت جسمی یا روحی به کمک 

و حامیت شام نیاز دارد؟

خویشاوند نزدیک می تواند یکی از اعضای خانواده، فامیل، همسایه یا یک 
دوست صمیمی باشد.

نقش شام بعنوان خویشاوند مهم است و شام کار مهمی انجام می دهید!

گاهی اوقات ممکن است خود شام هم به حامیت نیاز داشته باشید.

وظیفه ما بر پایه ماده 10 از فصل 5  قانون خدمات اجتامعی قرار دارد که 
میگوید:

”هیئت مدیره امور اجتامعی باید برای 
افرادی که از یک خویشاوند نزدیک 

که دچار بیامری طوالنی مدت بوده یا 
سالخورده است یا از یک خویشاوند 

نزدیک که دارای معلولیت است، نگهداری 
و مراقبت می کنند، سهولت ایجاد کند.”

www.goteborg.se 
www.socialstyrelsen.se

در این وبسایت ها می توانید 
در مورد حامیت از خویشاوند 

مطالب بیشرتی بخوانید:

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


آیا مایل هستید در مورد وضعیت 
خود با کسی صحبت کنید؟

 anhörigstöd در کمون گوتنربگ افرادی هستند که به کار حامیت از خویشاوند
مشغولند. برای گرفنت اطالعات، مشاوره و دریافت حامیت و کمک می توانید 

به آنان  مراجعه کنید. رسویس حامیت از خویشاوند را می توان به صورت های 
گوناگونی ارائه داد مانند گفتگو، سخرنانی ها، دوره های آموزشی، ایجاد گروه 
هایی از بستگان و خویشاوندان یا کمک به ارتباط با ادارات مربوطه. اگر به 

نوعی مرتجم شفاهی نیاز دارید، ما مرتجم برای شام می گیریم. هم شام که به 
خویشاوندی کمک می کنید و هم او  که این کمک ها را دریافت میکند حق 

دارید برای خود از اداره خدمات اجتامعی درخواست کمک کنید. این کمک می 
تواند برای منونه داشنت جانشین در خانه یا کمک در مراقبت های روزانه یا مانند 

اینها باشد.

این کمک و پشتیبانی باید با رشایط فرد  سازگار باشد.



لطفا با یک مشاور امور بستگان 
anhörigkonsulent متاس بگیرید

اطالعات بیشرت در مورد حامیت از خویشاوند و اشکال مختلف حامیت و کمکی که 
می توانید از مشاوران امور بستگان دریافت کنید.

تلفن مرکز متاس ها: 00 00 031-365

اگر از فردی زیر 65 سال نگهداری می کنید ، از یک مشاور امور بستگان در کمون 
گوتنربگ رساغ بگیرید. آیا از شخصی که بیش از 65 سال دارد نگهداری می کنید از 
یک مشاور امور بستگان در منطقه ای که شام یا خویشاوند شام در آن جا زندگی 

می کند رساغ بگیرید. همچنین می توانید کد QR زیر را اسکن کنید یا برای مطالعه 
  www.goteborg.se/anhorigstodnaradig بیشرت در مورد حامیت از خویشاوند به
مراجعه کنید. برای یافنت اطالعات متاس با یک مشاور امور بستگان ” Kontakt ” را 

انتخاب کنید.
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