
Persiska/ یفارس  

 آیا از جامعه حمایت مورد نیاز خودرا دریافت می کنید؟
 

داشتن نماینده شخصی نوعی حمایت برای افرادی است که دچار معلولیت روحی طوالنی مدت هستند. این افراد در گذران زندگی 

 نیاز دارند. روزمره خود با دشواریهای بزرگی مواجه هستند و به مجموعه ای از خدمات درمانی، حمایت و خدمات جامعه

 

هدف از تعیین نماینده شخصی حمایت از شماست تا بتوانید اقداماتی را که از سوی جامعه نیاز دارید، دریافت کنید. ممکن است 

همین حاال هم از اقداماتی برخوردار باشید ولی به اقدامات بیشتر نیاز داشته باشید، یا از چگونگی عملکرد اقدامات راضی نباشید. 

 رت ما می توانیم به شما کمک کنیم.  در اینصو

 

"نماینده شخصی" به شما کمک می کند تا نیازهای شما به اقدامات از سوی جامعه مشخص شوند. ما با هم یک برنامه تنظیم می 

 کنیم تا شما بتوانید اقدامات مورد نیاز خود را دریافت کنید. 

 

ارائه می شود و حمایت حق و حقوق قانونی محسوب نمی شود.  حمایت بصورت "نماینده شخصی" طی مدت نامحدودی به شما

 مفهوم این امر آنست که ما می توانیم مأموریت محوله از سوی شما را نپذیریم. 

 

نماینده شخصی مستقل از ادارات دولتی است و دارای وظیفه رازداری است. پس از خاتمه تماس اوراق پرونده در اختیار شما قرار 

 عدوم می شود. تماس با ما رایگان است.  داده شده یا م

 

 چگونه می توانید با ما تماس بگیرید؟
 

شما خودتان می توانید به ما تلفن کنید یا نامه بنویسید. در عین حال اگر می خواهید از یک خویشاوند، دوست یا یکی از کارکنان 

 کمک بگیرید نیز خوب است. 

 

 :منطقه های شهر یوته بوری بشرح زیر

  Majorna-Linnéلینه -مایورنا

 Centrumمرکز شهر 

 Västra Göteborgیوته بوری غربی 

 Askim-Frölunda-Högsboهوگسبو  -فرولوندا -یمشآ

 

 آدرس:

Marklandsgatan 3 

414 77 Göteborg 

Tel 031-49 76 27 

 

 :منطقه های شهر یوته بوری بشرح زیر

 Angeredانگه ِرد 

 Östra Göteborgیوته بوری شرقی 

 Örgryte/Härlandaاورگریته/ هَرلندا 

 Norra Hisingenهیسینگن شمالی 

 Västra Hisingenهیسینگن غربی 

 Lundbyلوندبی 

 

 آدرس:

Norra Ågatan 10 B  

416 64 Göteborg 

Tel 031-704 46 50 

 


