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یک شهر برای همگان

آزادی انتخاب در 
مرکز فعالیت های 

روزانه مطابق قانون 
اِل.اِس.اِس 



هیئت مدیرۀ کمون یوتبوری تصمیم گرفته که در فعالیت های رزوانه آزادی انتخاب به اجرا در 

آورد. یعنی شام که مطابق قانون اِل.اِس.اِس تصمیم کمک و حامیت دریافت کرده اید می توانید 

ارائه کننده فعالیت روزانه خود را  یا از کمون یوتبوری یا از یکی از رشکتهای خصوصی که مورد 

تأیید کمون بوده و طرف قرارداد کمون هستند، انتخاب کنید.  

کدامیک از واحدهای ارائه کننده فعالیت 
روزانه را می توانم انتخاب کنم؟

اطالعات در باره واحدهای ارائه کننده فعالیت های 

روزانه در رسویس "مقایسه خدمات" در وبسایت 

  goteborg.se/valjadagligverksamhet

وجود دارد. شام همچنین می توانید از کارمند مسئول 

امور اجتامعی خود نیز برای انتخاب واحد ارائه کننده 

فعالیت های روزانه با توجه به نیازهای شخصی 

خودتان کمک بگیرید. تعداد و نوع واحدهای ارائه 

کننده فعالیت های روزانه ممکن است در مناطق 

مختلف و در دوره های زمانی مختلف، متفاوت 

است.  

آزادی انتخاب شامل چه مواردی است؟

آزادی انتخاب فقط شامل فعالیت روزانه مطابق 

قانو ن اِل.اِس.اِس است. شام و کارمند مسئول امور 

اجتامعی تان با هم در مورد تعداد ساعاتی که شام 

باید در فعالیت های روزانه رشکت داشته باشید به 

توافق می رسید. کمون یوتنبوری برای همه واحدهای 

ارائه کننده فعالیت های روزانه رشط هایی را برای 

ارائه فعالیت از ساعت 7 صبح تا 17 بعداز ظهر قائل 

شده تا شام از اماکن فعالیت روزانه بطور متام وقت 

)40 ساعت در هفته( برخوردار شوید. 

آیا مجبورم انتخاب کنم؟

نخیر، انتخاب کردن اختیاری است. اگر شام واحدی را 

انتخاب نکنید به شام فعالیت در نزدیکرتین واحد به 

محل سکونت تان که دارای فعالیت های مناسب برای 

شام باشد، ارائه می گردد. 

چگونه انتخاب کنم؟

شام همراه با کارمند مسئول امور اجتامعی تان که 

شام را  با توجه به نیازهایتان راهنامئی می کند، یک  

واحد ارائه کننده فعالیت روزانه انتخاب می کنید. 

وقتی انتخاب کردم چه می شود؟

وقتی واحد ارائه کننده فعالیت روزانه انتخاب کردید 

آنها با شام متاس خواهند گرفت. برمبنای تصمیمی که 

کارمند مسئول امور اجتامعی تان گرفته شام و واحد 

مربوطه باهم برای رشوع و چگونگی فعالیت روزانه 

خود برنامه ریزی می کنید. 

آیا می توانم انتخاب خودم را تغییر دهم؟

شام می توانید بدون ذکر دلیل واحد ارائه کننده 

فعالیت روزانه خود را تغییر دهید. برای تغییر واحد 

با کارمند مسئول امور اجتامعی تان متاس بگیرید. 

معموالً تغییر واحد دو ماه طول می کشد، مرشوط 

برآنکه جای خالی وجود داشته باشد. اگر واحد کنونی 

با واحد آتی باهم توافق داشته باشند، تغییر رسیعرت 

انجام می شود. اگر واحدی که شام انتخاب کرده اید 

جای خالی وجود نداشته باشد می توانید در صف 

نوبت نامنویسی کنید. 





اطالعات بیشرت:
goteborg.se/valjadagligverksamhet وبسایت

031-635 00 تلفن: 00
goteborg@goteborg.se :ایمیل

شام همچنین می توانید با کارمند مسئول 
امور اجتامعی تان نیز متاس بگیرید.
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