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حمایت از بستگان در Bollnäs
ی
ر
طرح حمایت از بستگان شامل اقدامات مختلف یمشود که هدف از آن ،تسهیل شایط برای
ی
کسان است که اقوام نزدییک دارند که به دلیل بیماری ،معلولیت ،سوء مرصف مواد مخدر،
ی
ی
عاطف یا ضعف به علت سن باال ،در زندگ روزمره خود نیاز به حمایت
مشکالت در روابط
ی
دارند .در صورت تمایل یمتوانید انتخاب کنید که ناشناس باق بمانید زیرا ما وظیفه داریم
ی
ی
محرمانیک اطالعات را حفظ کنیم .این حمایت برای تمام بستگان است و به سن بستیک ندارد.
عالوه بر این ،برای اینکه بتوانید این حمایت را دریافت کنید ،نیاز نیست که از "خدمات
اجتمایع" کمک دیگری دریافت کرده باشید.
اطالعات تماس
شماره تلفن مربوط به حمایت از بستگان  0278-250 15است.
آدرس ایمیلanhorigstod@bollnas.se :

تسکی
ری
بگییم.
اگر به عنوان ییک از بستگان نیاز به زمان دارید ،یمتوانیم یک دوره
تسکی برای شما در نظر ر
ری
تسکی یم تواند در خانه خود شما و یا در محیل امن در ساختمان ما در Våggatan 11
این دوره
ر
باشد .این دوره رایگان است و یمتواند حداکی تا  30ساعت در ماه باشد .اگر بخواهید این دوره
ری
تسکی را در محیل امن در ساختمان ما بگذرانید ،هزینه غذا پرداخت خواهد شد.
مراقبت روزانه و فعالیتهای روزانه
ی
ی
ی
عی حال یمتوانید از یک
مراقبت روزانه و فعالیتهای روزانه فرصت برای
تسکی هستند و در ر
ر
ر
روز فعال و ی
توانبخش
معتدار که در کنار دیگران یمگذارنید ،لذت ربیید .این موضوع از دیدگاه
نتایج خون به همراه دارد و بر دستیان به یک روز خوب و ی
معتدار تمرکز یمکند .مرکز مراقبت
ر
ر
روزانه در محل ساختمان ما واقع شده است ،ی
یعت در .Våggatan 11

گروههای بستگان
ی
هدف از ر ی
چنی گرویه ،مالقات با سایر بستگان است که در وضعیت مشابیه قرار دارند .این
ی
ی
ی
فرصت است برای اشیاکگذاری تجارب ،نگرانها و لذتها با سایر بستگان .انجام کارها
گروهها
یادگیی با یکدیگر و کسب اطالعات جدید
با یکدیگر،
ر
اقامت کوتاه مدت مکرر
هدف از اقامت کوتاه مدت مکرر این است که ماندن در خانه و سوگواری برای بستگان نزدیک
را آسانتر کند .این مکانها برای اقامت کوتاه مدت مکرر در  Ängslundaدر ی
دسیس هستند.
ی
در
صورن که یمخواهید برای اقامت کوتاه مدت مکرر درخواست ثبت کنید ،لطفا از طریق
ی
بگیید
شماره  0278-250 00با "مسئول کمکرسان" تماس ر
مشاور  Tanja Masalinیمتواند خدمات زیر را ارائه دهد
ی
پشتیبان در مسائل مربوط به بستگان
• مشاوره و
• مکالمه خصویص که در آن یمتوانید در محییط امن و آرام درباره افکار و احساسات
خود گفتگو کنید.
• ویزیت در ی ی
میل
بگیید
از طریق شماره  0278-257 16یمتوانید با مشاور تماس ر

پرستار زوال عقل ما Lisa Karlsson ،یمتواند خدمات زیر را ارائه دهد
• مشاوره
• مکالمه خصویص
• ویزیت در ی ی
میل یا انجام ویزیت بنا به درخواست
ی
بهداشت
میانجگری برای تماس با ارائه دهندگان مراقبتهای
•
ر
بگیید
از طریق شماره  0278-253 08یمتوانید با پرستار زوال عقل تماس ر

