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حياة طّيبة للجميع
دعم األقرباء

  Information om
  anhörigstöd på

 arabiska

 هل تقّدم الدعم 
أنت أيضاً؟

نحن نوّد أن ندعمك!

http://www.goteborg.se


إىل من يقّدم الدعم إىل أحد 
أقربائه

هل لديك قريب، كبرياً كان أم صغرياً، يحتاج إىل دعمك بسبب 
املرض أو اإلدمان أو التأخر الوظيفي الجسدي أو النفيس؟

قد يكون قريبك أحد أفراد األرسة أو أحد األقرباء أو جاراً أو صديقاً لك.

وبوصفك قريباً من، فإنك شخص مهّم وميكنك أن تقوم بعمل هام!

وأحياناً قد تكون أنت نفسك بحاجة إىل دعم.

 تنطلق مهمتنا من نص قانون الخدمات االجتامعية الفقرة 5 املادة 10 :
”يجب عىل لجنة الشؤون االجتامعية أن تقدم الدعم من أجل التسهيل 

عىل األشخاص الذين يقومون عىل رعاية شخص من األقرباء مصاب مبرض 
طويل األمد أو شخص كبري يف السّن، أو يقدم الدعم لشخص من األقرباء 

مصاب بتأخر وظيفي”.

www.goteborg.se 
www.socialstyrelsen.se

 ميكنك هنا أن تقرأ املزيد
 عن دعم األقرباء:

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


هل تريد أن تتحّدث مع شخص 
حول وضعك؟

يف مدينة يوتيبوري يوجد أشخاص يعملون يف مجال تقديم الدعم لألقارب. 
بإمكانك التواصل مع هؤالء األشخاص للحصول عىل معلومات ونصائح 

ودعم. 

ميكن تقديم دعم األقارب عىل شكل خدمات، مثال محادثات أو محارضات 
أو تعليم، أو مجموعات األقارب أو املساعدة للوصول إىل الطرف الصحيح. 

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة ترجامن شفوي فسنقوم بتدبري ذلك. يحق 
لكل من مقدم الدعم أو الذي يتلقى الدعم تقديم طلب للحصول عىل 

املعونة لدى إدارة الخدمات االجتامعية. ميكن أن يتعلق األمر عىل سبيل 
املثال  بالتبديل يف املنزل أو األنشطة النهارية أو أي إجراء آخر.

يجب أن يتم تشكيل الدعم حسب احتياجاتك الفردية.



نرحب بقيامك باالتصال بأحد 
مستشاري األقارب

ييمكن أن تحصل من مستشاري األقارب عىل املزيد من املعلومات عن دعم األقارب 
وأشكال الدعم املختلفة.

رقم الهاتف:   00 00 365-031 مركز التواصل

إذا كنت تقدم الدعم لشخص يقل عمره عن 65 سنة فأطلب التواصل  مع مستشار 
األقارب ضمن املنطقة التي تسكن انت فيها أو يسكن املقرب منك فيها. كام ميكن أن 

تعمل مسح ضويئ لرمز االستجابة الرسيعة أدناه أو تسجل الدخول عىل الرابط التايل

www.goteborg.se/anhorigstodnaradig

وذلك لقراءة املزيد عن دعم األأقارب. اخرت Kontakt للعقثور عىل معلومات 
التواصل مع أحد مستشاري األقارب.

اسم الشخص الذي أتواصل معه
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