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  .س؟سما هو ل.

لقانون  وفقا   لمجموعة محدودة من المعوقينالدعم  تقديمإمكانية طلب و
 .(SFS 1993: 387)ات المتعلق بذوي اإلعاقاتالدعم والخدم

 
حيث حل محل ، 1994/كانون الثاني يناير 1دخل القانون حيز التنفيذ في 

يمكن استئناف جميع و .هو قانون الحقوق الفردية ل.س.س .الرعاية قانون
 .القرارات في المحكمة

 ذوي من خاصة لألشخاصالخدمة الدعم والالحق في  ل.س.س منحي
 .لدعمإلى ا حاجة ماسةدائمة والذين هم بالكبيرة وال اإلعاقات

 
الناس ومشاركتهم في الحياة بين مساواة ال القانون هو تعزيزهذا من  هدفال

عيش حياة ألن يالفرد  يز الفرص لدىعزت يعمل القانون على االجتماعية. 
وحقه في اتخاذ  الفرد خصوصيةإلى احترام هذا القانون مستقلة، ويستند 

 .قراراته

ون؟                   ول على الدعم بموجب هذا القانمن يمكنه الحص  

أو التوحد أو الحاالت تخلف العقلي )معوقين في النمو( األشخاص ذوي ال •
 الشبيهة بالتوحد أو

الدماغ في  في بعد إصابةدائم األشخاص الذين يعانون من تخلف عقلي كبير و•
 لعنف الخارجي أو المرض البدني أول كنتيجةمرحلة البلوغ 

 
من  والتي األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية دائمة أخرى •

وذلك في حال كانت تلك لشيخوخة الطبيعية، ا يست ناتجة عنلالواضح أنها 
كبيرة وتسبب صعوبات كبيرة في الحياة اليومية وبالتالي تحتاج إلى  اإلعاقات

 .واسع نطاق علىوخدمة  دعم
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 ؟متاحةالالخدمات  ما هي

 
على ما  ل.س.س من 9وفق ا للمادة  اتالدعم والخدمقانون يشتمل                 

 :مجموعه عشرة أشكال مختلفة من الدعم
 

 األخرى  الدعم الشخصيأشكال و تقديم المشورة
 الموظف السؤول عن قانون ل.س.س في  لدى التقدم بطلب هذه الخدمةيتم  

.Region Gävleborg 
 
 

 الشخصي المساعد
ا والذين يعانون من  65ينطبق على األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  عام 

حياتهم اليومية في شخصية  ةمساعدإعاقات كبيرة ودائمة ويحتاجون إلى 
و أالبلدية في  التقدم بطلب هذه الخدمة كميمكن ة.األساسيحتياجاتهم لقضاء 
 ./ "الفورشكنينج كاسا"التأمينات االجتماعية السويدية مكتب
 
 

 المرافقةخدمة 
 شخصي مساعدألولئك الذين يشملهم القانون والذين ليس لديهم  حقي

 .المرافقةة خدمالحصول على 
مع اآلخرين والمشاركة في الحياة  التواصللفرد على االخدمة هذه تسهل 

 نزهةفي لزيارة األصدقاء أو ربما الذهاب ال، المثالمجتمعية، على سبيل 
 )المشي في الهواء الطلق(.

. 
 
 
 
 



 الشخص المسؤول عن االتصال 
هدف في المقام األول ت خدمة ليست ذات شكل احترافي، و عبارة عنهو 

ذي االحتياجات  يقف بجانب الشخصآخر  شخصإلى تلبية الحاجة إلى 
كسر فهو يساعد على  الخاصة عند عدم وجود أي أقارب لذلك الشخص.

 .لمشاركة في األنشطة الترفيهيةلم المساعدة قديو شخصالذلك عزلة 
 
 

 في المنزل المناوبةخدمة 
 ا.توقعهالتي يمكن  المواقفوفي  ةمنتظم مةدخك المناوبة خدمةيتم تقديم 

 .نهاية األسبوع عطلفي و نهارا  ومساء  وليل  متاحة  هذه الخدمة تكونو
 
 

 المنزل في مكان آخر غيرقصير  لوقت المكوث
 والتمتع بوقتهم في حين يقوم مكان كن للمعاقين تغييرالأنه يموالمقصود هنا 

مكان  أشخاص آخرون غير ذويهم بتقديم الرعاية لهم. يتم ذلك من خلل توفير
تُقدم هذه و .أسرة أخرى عندأو لهم ولمدة زمنية قصيرة في دور الرعاية 

 .بانتظام أو في حاالت الطوارئ وتكون متاحة على مدار الساعة الخدمة 
 
 

 12 فوق عمرالمدارس  لمراهقية قصير لمدة زمنية إشراف
 عام ا

ا و  12ارهم عن الذين تزيد أعم المدارس لمراهقيوهي خدمة   يحتاجونعام 
 وتتاح  . هذافي العمل آبائهمتواجد  هادف عند وتعبئة وقتهم بشكلإلى إشراف 
 .وخلل العطلت المدرسية هوبعدأن يبدأ الدوام المدرسي قبل  هذه الخدمة
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مع خدمة خاصة  في مسكنأو أخرى أسرة  اإلقامة في منزل

 مراهقينلألطفال وال
الرغم من تدابير الدعم  ، علىيمكنهم العيش مع والديهمال  األطفال الذينإن 

 مساكنأو في  أخرى سرأُ هم الحق في العيش في منازل ديون ل، قد يكالمختلفة
 .مكمل  لمنزل الوالدين ذلكأن يكون  على .مع خدمة خاصة 
 

 

كن مع خدمة خاصة للبالغين أو غيرها من المساكن اسمال
 المخصصة للبالغين

 األشكال األكثر شيوع ا هي السكن .كن بطرق مختلفةاسميمكن تصميم ال
 .الخدمي أو السكن الجماعي

 
 

 النشاطات اليومية
األنشطة  الحصول على خدمة 2و  1يحق لألشخاص المنتمين إلى الدائرة 

األشخاص في سن العمل الذين يفتقرون إلى  وهذا الحق يشتمل على .اليومية
 .العمل وال يدرسون

 

 



 
 فرديةالخطة ال

 ، يجوز للفرد أن يطلب وضع بموجب هذا القانون ما  ةخدممنح بالتزامن مع 
حول الخدمات المقررة واألخرى التي تم التخطيط  بالتشاور معهوخطة فردية 

 لها.
 
 

 الرسوم  
 سومر فرض، قد يتم ومع ذلك. مجانية ل.س.س وفق ا لنظام إن الخدمات

 .التنقل/ أو الحاالت على الطعام وفي بعض                 
 

 

 الطلبالتقدم ب
 الموافقةال يمكن  .لجميعل متاحة على الدعمالحصول  فرصةكون تيجب أن 

يحق ألي شخص دون سن  .إال إذا قام الفرد بنفسه بطلبها. خدمات أيمنح على 
ا أو غير قادر على 15 تقديم طلب  ،اتخاذ قرار بشأن هذه القضية بنفسه عام 

و أو األوصياء أ العرابينأو  أولياء األموربمساعدة الخدمات للحصول على 
.وكلءال
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 الحق في االستئناف

 اإلداريةالمحكمة  في ل.س.سيمكن استئناف القرارات بموجب قانون 
الهاند ليغاري( الموظف السؤول عنك/ سيقوم مسؤولك/ مسؤولتك )  ة.العام

 .في االستئناف تكمساعدب
 
 

                               
                                 الرقابة

             مسؤولية إشرافية الديههي من ،  IVOتيش على الرعاية الصحية،التف إن هيئة              
 ل.س.س. قانون ل وفقا   الخدمات المقدمةعلى 

 
 

 من خلل القوانين األخرى والمساعدة الدعم
ا يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة التقدم                 بطلب للحصول على مساعدة  أيض 
      وقانون التنقلالبلدية وفق ا لقانون الخدمات االجتماعية وقانون خدمات  من                

 .خدمات النقل العام
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 ل بنااصاالت يةكيف

 عبرنا بل تصااال ميمكنك ،ل.س.س لإذا كان لديكم أي أسئلة حو
 0651-18269 أو  0651-18278  :الهاتف

 
 أيام األسبوع  صباحا  جميع 9:30 ىحت 8:00نستقبل اتصاالتكم من الساعة 

 .في األوقات األخرى  يمكنكم ترك رسالة ما عدا أيام السبت واألحد.
 

 البريد اإللكتروني:
lsshandlaggare@ljusdal.se 

  
 عنوان الزيارة:                 

Förvaltningshuset,  3الطابق , Riotorget, Ljusdal 
 

 العنوان البريدي:
Omsorgsförvaltningen, Handläggarenheten, 
Ljusdals kommun, N Järnvägsgatan 21, 827 80 Ljusdal 
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