
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشورت و مشاوره
 )Norsjö(مراقبت های انفرادی و فاميلی در شهر نوفه  – 



 
 

شما ميدانيد که جهت مشورت و مشاوره ميتوانيد با بخش مراقبت 
مراقبت های انفرادی . به تماس شويد) IFO(های انفرادی و فاميلی 

در راستای حمايت و کمک با اطفال، جوانان، ) IFO(و فاميلی 
بزرگساالن، فاميل ها و اقارب نزديک که نيازمند کمک اند کار 

همچنان ما به هدف بهبود وضعيت عاطفی اطفال، . می نمايند
 هرگاه سوالی.  جوانان و بزرگساالن شهر فعاالنه کار می نماييم

 IFOداشته باشيد و ياهم به کمک مان نياز داشته باشيد،لطفاً با 
جهت کسب معلومات بيشتر، مشورت و حمايت و ياهم به منظور 

 .ارايه درخواستی به تماس شويد
 

تماس با ما غرض مشورت و مشاوره و يا هم کسب معلومات 
بيشتر به اين معنی نيست که در زمينه تحقيقات صورت خواهد 

تنها زمانی که يک درخواستی ارايه ميشود تحقيق . گرفت
صورت خواهد گرفت که در آنصورت ما نياز خواهيم داشت 

 تا در مورد زندگی شما معلومات اندکی جمع آوری نماييم تا
همچنان زمينه . به درخواستی تان بهتر رسيدگی صورت گيرد

دسترسی به مربيون اجتماعی وجود خواهد داشت که الی سه 
فرصت بحث در آن مهيا بوده و هيچگونه تصميم از جانب 

 . منشی اجتماعی نياز نخواهد بود
 

 در پايان دوسيه، شما معلومات مختصر را در مورد 
 .را دريافت خواهيد کرد IFOسائر جناح های ذيدخل غير از 

 
هرگاه سوالی داشته باشيد و ياهم در صورتيکه خواسته باشيد 

از طريق شماره تليفون  IFOدرخواستی را ارايه نماييد، لطفاً با 
معلومات بيشتر . به تماس شويد +14000-918(0) 46شهرداری 

  .افت نماييدرا ميتوانيد در ويبسايت شهرداری دري
 
 

 



 IFOتالشها در بخش مراقبت های انفرادی و فاميلی 
 

 دروازه باز
مشاوره در قالب های مختلف با توجه به فرزندپروری و اعتياد همراه با مربی اجتماعی 

. که در آن هيچ تصميم گيری از سوی منشی اجتماعی نياز نيست) تا سه جلسه بحث(
اند، بادرنظرداشت محرميت راه اندازی ميشوند و هيچ گونه جلسات بحث رايگان 

جلسات بحث نظر به نيازمندی ها و . سوابقی از آن در هيچگونه ژورنال ثبت نميشود
خواسته های تان تنظيم گرديده و از طريق تليفون يا شعبات شهرداری انجام پذيرفته 

سياست . بحث را رزرو نماييد با مربی اجتماعی مستقيماً به تماس شويد و وقت. ميتوانند
 .دروازه باز ما به جناح های مرتبط نيز مرعی االجرا می باشد

 
 مشاوره

برای آنهاييکه ميخواهند با يک متخصص در مورد مسائلی چون اعتياد يا صحت 
اين کمک برای شما نيز بمثابه شخص بسيار مرتبط عرضه . روانی صحبت کنند

 .ميشود
 

 حمايت والدين
 شامل ارايه کمک به شما منحيث والدين می باشد تا مرزها را برای ابتکار که

همچنان شما . اطفال تان تعيين نموده و آنها را به راه درست و موثر سوق دهيد
حمايت . را در افاده نيازمندی های اساسی و دسترسی حساس کمک ميکند

 نوالدين نيز در خانه صورت ميگيرد زيرا حمايت قبالً از جانب والدي
 حمايت. يا افراد نزديک صورت ميگيرد مثالً حين پالنگذاری خريداری مواد خوراکی

 .در صورت نياز در جريان مالقات نيز فراهم شده ميتواند
 

 مبارزه
آموزش فرزند پروری مبتنی بر رهنمود که هدف از آن والدينی می باشند که اطفال 

اين است تا برای والدين ابزاری هدف کلی . سالگی قرار دارند 12تا  3شان بين سنين 
فراهم شود تا با استفاده از آن بتوانند رفتار و سلوک اطفال شانرا درک و مديريت 

 .اين اقدام بصورت انفرادی و گروهی صورت گرفته ميتواند. کنند
 

GCT –  ترغيب اطفال به حرف زدن 
مورد فرزند پروری روش ساختاری مبتنی بر رهنمود که عبارت از گفتگو با والدين در 

و وضعيت طفل می باشد در حاالتيکه يکی از والدين دارای مشکالت روانی، اعتياد به 
هدف اين است تا والدين . باشد) سرطان، سکته مغزی( مواد مخدر يا اختالل روان تنی 

 .به نوبه خود با اطفال شان صحبت کنند
 

 بحث مربی گری
مربی گری همچنين به . بيشتر ميدهدمربی گری در مورد فرصت های تان آگاهی 

 .يادگيری عميقتر، افزايش حسابدهی و دستيابی سهلتراهداف شما کمک می کند 



MI – بحث انگيزشی 
هدف از بحث انگيزشی عبارت از بهبود انگيزه و تغيير رفتاری در طرز زندگی و 

بحث و ارايه معلومات می عالوه بر موارد ديگر، مسائل اعتياد از طريق راه اندازی 
 .باشد

 
 دفع

از طريق . يک روش ثابت شده برای کنترول انگيزش و آموزش مهارت های اجتماعی
ترسيم ساختاری اوضاع مختلف و انعکاس انديشه ها و احساساتی که بروز نموده اند، 

عکس العمل های شانرا درک نمايند و وضعيت های  طفل، نوجوان، بزرگسال ميتواند
 .را مورد رسيدگی قرار دهند مشابه

 
RP - جلوگيری از برگشت به حالت نخست 
RP  ،عبارت از روش تداوی برای نوجوانان و بزرگساالن معتاد به مواد مخدر، الکول

اين روش منحيث بخش برنامه درازمدت احيای مجدد مورد . تنباکو و گيم ها می باشد
استفاده قرار ميگيرد که هدف از آن جلوگيری از برگشتن به اعتياد و وابستگی به آن 

کنترول ماحول را بدست گرفته، اوضاع خطر زا  می باشد و فرد را قادر می سازد تا
را مورد رسيدگی قرار داده و بتواند اعتياد به مواد مخدر، الکول يا گيم ها را با سائر 

 .مالقات می باشد 10-8اين برنامه شامل . رفتارهای مناسب تعويض نمايد
 

 CRAFTبرنامه 
شرکت کننده . کز می نمايداين برنامه باالی اقارب و افراد نزديک که معتاد اند تمر

در اين برنامه مهارت های مختلف را در راستای تغيير زندگی خود فرا ميگيرد و 
بدون در نظرداشت اينکه به زندگی خود تغييرات می آورد يا خير، سالمتی خود را 

جلسه برگزار ميشود که افراد سنين اضافه تر  14-10اين برنامه در . بهبود می بخشد
 .ا هدف قرار ميدهدسال ر 18از 

 
 خشونت در روابط نزديک

مراقبت . خشونت عبارت از آسيب پذيری فزيکی، ذهنی، جنسی، مادی يا مالی می باشد
های انفرادی و فاميلی متضررين خشونت همه سنين را که روابط پر خشونت از قبيل 

رادی که اف. لت و کوب، تهديد، تحقير، صدمه يا سوء رفتار داشته اند، کمک می نمايد
اعمال خشونت زا را انجام ميدهند نيز به نوبه خويش می توانند در بخش مراقبت های 

     يا در) در مرکز مردان بصورت انفرادی( انفرادی و فاميلی خواستار کمک و تداوی 
 )Skellefteå  (بصورت انفرادی يا گروهی شوند. 

 
ATV – بديل برای خشونت 

. هدف از بحث اين است تا فرد از اعمال خشونت آميز در روابط نزديک دست بردارد
در اين بحث ها عالوه بر موارد ديگر مسائلی چون مسئوليت پذيری، عواقب و درک 

خشونت های شخصی و راه های بديل برای اعمال خشونت مورد رسيدگی قرار 
 .ميگيرند 



 پله های زينه
مربوط به بحث های بحران با اطفالی که خشونت را در خانواده های شان نوع تداوی 

 .تجربه کرده اند و يا شاهد آن بوده اند
 

 من ميتوانم
سالگی  12تا  5روش متمرکز بر راه حل مبتنی بر مواد کار ويژه که اطفال بين سنين 

 .را در جهت فراگيری مهارت ها و رفع مشکالت کمک می کند
 

 کمک های مسکن
سالگی يا بيشتر از آن می باشد که از  18کمک های مسکن برای افرادی دارای سنين 

هدف از کمک های . ناحيه صحت روانی از قبيل اعتياد و اختالل دماغی رنج ميبرند
تهيه مسکن عبارت از تقويت انگيزه و دريافت راه حل می باشد که زندگی روزمره را 

کلی و درازمدت تهيه مسکن اين است تا شما هدف . به اشکال مختلف تسهيل می بخشد
 .بادرنظرداشت شرايط تان تا حد امکان استقالليت پيدا کنيد

 
AIL – زندگی مستقل 

روش . جاييکه کمک های مسکن موجود باشد، استقالليت در زندگی به ميان خواهد آمد
يا  زندگی مستقل يک الگوی تداوی مبتنی بر رهنمود بوده که حاوی اهداف انفرادی

 .گروهی می باشد
 

 بحث های همکاری
بحث های همکاری فرصت ها را برای والدينی که از هم جدا شده اند در راستای 
رسيدن به تفاهم مشترک پيرامون مسائل حراست، تهيه مسکن و جلسات فراهم می 

 .عبارت از ايجاد همکاری بوده که به بهترين نفع طفل باشد" معيار. " سازد
 

 ارتباطیشخص و فاميل 
شخص ارتباطی کمک و مشورت را در حاالت روزمره فراهم می سازد و انزوا 
را از طريق همبستگی از بين برده و در خصوص فعاليت های تفريحی مساعدت 

اين بدين . فاميل ارتباطی برای فاميل اطفال مشخص کمک فراهم می سازد. می کند
روز در ماه زندگی خواهند  معنی است که طفل يا اطفال با فاميل ارتباطی چند

مرجع ارزشمند و مهم اداره خدمات اجتماعی در راستای  فاميل ارتباطی. کرد
هر فرديکه دارای فاميل ارتباطی می باشد . اقدامات پيشگيرانه محسوب ميشود
 .دريافت اين کمک را پذيرفته است

 
 کمک مالی

هرگاه در مديريت امور مالی تان مشکالتی داشته باشيد، ميتوانيد از بخش مراقبت 
در اينجا شما ميتوانيد در خصوص . های انفرادی و فاميلی خواستار کمک مالی شويد

کمک نيز دريافت  Skellefteåتماس با خدمات مشورت دهی بودجه و قرضه ها در 
 .مراجعه نماييد  Norsjöشهرداری برای معلومات بيشتر، به ويبسايت . نماييد



 LSSقانون حمايت از اشخاص با معلوليت های خاص يا 
زمينه  LSSشهرداری نظر به قانون حمايت از اشخاص با معلوليت های خاص يا 

حق قانونی افراد دارای معلوليت خاص  LSS. درخواست کمک را فراهم ساخته است
زندگی می باشد و بر حسب اين قانون آنها ميتوانند در راستای تامين شرايط خوب 

کمکی را که در زندگی روزمره شان نياز دارند دريافت کنند و بر اين کمک ها و 
هدف اين قانون اين است تا افراد دارای معلوليت . خدمات نقش اثر گذار خواهند داشت

 .خاص بتوانند همانند ديگران زندگی کنند
 

 کمک خانگی
خانگی عبارت از ايجاد سهولت در زندگی بيماران و معلولين می باشد هدف از کمک 

تا منابع ايشان تامين گرديده و در بسا موارد زمينه اينکه آنها در خانه های شان باقی 
 .بمانند مهيا شود

 
 زمانی که تسهيالت بيماران سرپايی کافی نباشند، کمک

 هرچند اين نوع جابجايی. بوداز طريق جابجايی های مختلف قابل دسترس خواهد 
 .در اين دوسيه تشريح نشده اند

 

 
 خدمات بيرون از بخش مراقبت های انفرادی و فاميلی

 

ABC – Alla barn i centrum ] تمرکز باالی هر طفل[ 
سالگی می باشند مورد رسيدگی  12و  3اين اقدام والدينی را که اطفال شان بين سنين 

متشکل از چهار جلسه گروهی در پيوند با يک موضوع خاص می  ABC. قرار ميدهد
در جريان اين جلسات، فرصت های بحث فرزند پروری با سائر والدين فراهم . باشد

محتويات اين جلسات بر بهبود عزت نفس اطفال از سوی والدين شان و . ميگردند
از سوی  ABC. اشداينکه چگونه ميتوان روابط را با آنها تقويت بخشيد، متمرکز می ب

 .ساالنه بصورت گروهی فراهم ميشود Norsjöشورای صحت عامه در شهر 
 

 نوجوان عزيز بد رفتار
سالگی قرار دارند هدف  17-13اين اقدام والدينی را که اطفال شان بين سنين 

در جريان چهار جلسه، شما يک رشته حاالت روزمره را که . قرار ميدهد
. برای بسياری از والدين جوانان قابل درک می باشد به بررسی خواهيد گرفت

ABC  از سوی شورای صحت عامه در شهرNorsjö  ساالنه بصورت گروهی
 .فراهم ميشود

 
 مبارزه گروهی

 روری مبتنی بر رهنمود برای والدينی که اطفال شانآموزش های فرزند پ
هدف کلی اين است تا برای والدين ابزاری فراهم . سالگی قرار دارند 12-3بين سنين 

. شود تا با استفاده از آن بتوانند رفتار و سلوک اطفال شانرا درک و مديريت کنند
ABC  از سوی شورای صحت عامه در شهرNorsjö ی فراهم ساالنه بصورت گروه

 .ميشود



 نماينده شخصی
اين . نماينده شخصی به نمايندگی از افرادی که دارای معلوليت ذهنی اند صحبت ميکنند

داشتن نماينده شخصی مورد داوطلبانه و . خدمات مستقل از ارگانهای دولتی می باشد
وانيد در ويبسايت معلومات بيشتر را ميت. آزاد می باشد که به هيچ رجعتی نياز ندارد

را در "  Västerbottenنماينده شخصی در " و در خصوص  Norsjöشهرداری 
  .دريابيد www.povasterbotten.seويبسايت 

  
 

 حمايت فاميلی، مهلت
برای فاميل ها و اقارب از طريق گردهمايی های فاميلی، فعاليت های مراقبت خانوادگی، 

و ضمناً زمينه تماسهای تليفونی جهت اخذ مشوره و  باشد حمايت و کمک موجود می
 .مشاوره نيز موجود می باشد

برای معلومات . همچنان از طريق فيصله های مساعدتی، کمکها را ميتوان دريافت کرد
 .مراجعه نماييد Norsjöويبسايت شهرداری  بيشتر به

 
 متولی، اجرا کننده، سرپرست
امور مالی کمک می نمايد، حقوق قانونی را تامين نموده متولی يا اجرا کننده در بخش 

 برای معلومات بيشتر به. و يا سائر کمک های روزمره زندگی را فراهم می سازد
 .مراجعه نماييد Norsjöويبسايت شهرداری 

 
 مشاوره فاميلی

 Skellefteåزوج ها، فاميل ها و افراد ميتوانند به ابتکار خود شان به مشاوره فاميلی در 
. کرون سويدنی هزينه دارد 50اين خدمات در هر مناسبت فی نفر . درخواستی دهند

 .مالحظه فرماييد Skellefteåمعلومات بيشتر را ميتوانيد در ويبسايت شهرداری 
 

Rådgivningen ]مشاوره [Oden 
 Rådgivningen Oden مواد مخدر و گيم  واقع در شهر شلفتيو در خصوص مسائل الکول

کارمندان . اقارب نيز ميتوانند در اينجا کمک دريافت کنند. دادی کار می نمايهای اعتي
مالقات ها  -اين بخش دارای تجربه وسيع بوده و بادرنظرداشت محرميت کار می کنند

مالحظه  Skellefteåمعلومات بيشتر را ميتوانيد در ويبسايت شهرداری . رايگان اند
 .فرماييد

 
FMN – Föräldrar Mot Narkotika ]والدين عليه مواد مخدر[  

انجمن والدين عليه مواد مخدر يک سازمان غير انتفاعی، مذهبی و غير حزبی بوده 
که فعاليت های عمده آن متمرکز بر وابستگان، والدين، برادران و خواهران و سائر 

که خواهان کمک از فردی اند که در وضعيت مشابه بوده  افراد نزديک به فرد بوده
گروه تماس وجود دارد که برای اين امر شما ميتوانيد به آنها  Norsjöدر شهر . باشد

 .بخوانيد  FMNمعلومات بيشتر را در ويبسايت . مراجعه نماييد



 
 
 
 
 
 

 :معلومات ارتباطی بخش مراقبت های انفرادی و فاميلی
هرگاه خواسته باشيد با يکی از آمرين ما به تماس شويد، ميتوانيد از 

شهرداری به تماس  +14000-918(0) 46طريق شماره تليفون 
معلومات در ارتباط به ساعات رسمی تليفون را . شويد

 .سويچبورد دريافت کنيد ميتوانيد در
 

 دروازه باز
باشيد، لطفاً با ايما ويکلوند " دروازه باز" هرگاه عالقمند 

Emma Viklund  مربی اجتماعی با شماره تليفون ،     
 به تماس شويد و ياهم به ايميل +918-14000(0) 46

 .پيام بفرستيد emma.viklund@norsjo.seآدرس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Storgatan 67 :آدرس بازديد
 SE-935 81, Norsjöآدرس پستی 

  +14000-918(0) 46: شماره تليفون
 info@norsjo.se: ايميل

 www.norsjo.se: ويبسايت
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