ما املقصود بالخطة الفردية املنسقة ()SIP؟

الخطة الفردية املنسقة يشء جيد إذا
التمتع بها .وهذه الخطة تبني أيضا الجهة
كنت تحصل عىل مساعدة من عدة أماكن املسؤولة عن يشء معني.
مختلفة ،مثل جميع أنواع العالج الصحي
والطبي أو نشاط التأهيل الذي يقدمه لك تشارك أنت شخصيا يف تقرير ما سيكتب
املجلس النيايب للمحافظة ،دعم اإلعالة ،يف الخطة .ميكنك مثال وصف األهداف
الرعاية الصحية املنزلية أو دعم السكن التي تريد الوصول إليها وما تحتاجه من
الذي تقدمه لك البلدية .الخطة الفردية عالج ،معدات مساعدة ودعم لبلوغ
املنسقة هي خطة تسهل عليك التأثري يف أهدافك.
املساعدة التي تحتاجها و لك الحق يف

ماذا أفعل إذا أردت الحصول عىل خطة فردية منسقة SIP؟

يتم عادة تقديم اقرتاح من أحد األشخاض تحصل عىل ما تحتاجه من الرعاية
الذين أنت عىل اتصال بهم ضمن املجلس والدعم.
النيايب للمحافظة أو البلدية ويطلب فيه أنت بنفسك تختار الشخص الذي يكون
منك تحرير خطة فردية منسقة  .SIPكام منسقا للخطة .وقد يكون مثال الشخص
بإمكانك اقرتاح ذلك بنفسك .إذا مل ترغب املكلف باالتصال معك
يف خطة فردية منسقة فلك ذلك .وإذا
.Kontaktperson
رفضت االقرتاح فإنك بالرغم من ذلك

ما الذي يحدث بعد ذلك؟

1.1بعدما قررت أنك تريد الحصول عىل خطة فردية منسقة فإنك تبدأ باختيار
الذين سيشرتكون يف وضع الخطة .بعد ذلك تجتمع باألشخاص الذين اخرتتهم.
إنه من املستحسن أن تكون جميع األنشطة التي تقدم لك الدعم مشاركة،
ولكنك تستطيع إبعاد بعضها .بإمكانك أيضا استدعاء أحد األقارب ،الويص،
صندوق التأمينات العام ،مكتب العمل واملدرسة لحضور االجتامع .املهم هو أن
يكون الحارضون قد استعدوا لالجتامع.
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2.2أثناء االجتامع يتعاون الجميع يف كتابة خطتك الفردية املنسقة (.)SIP
وتتحدثون عن رغباتك واحتياجاتك.
3.3بعد االجتامع األول بفرتة يلتقي الجميع من جديد .عندها تقوم باإلخبار عن
كيفية سري املساعدة املخططة وعام إذا كانت األهداف ال تزال هي نفسها.
وإذا أردت تغيري يشء فعليك بذكر ذلك .أما إذا كانت األمور تسري بشكل حسن
فإنكم تستمرون يف العمل بالخطة.
4.4إذا رأيت أنك ال تحتاج بعد ذلك إىل خطة فردية منسقة ( )SIPفإنك تستطيع
اإلعالم عن ذلك متى شئت .عندئذ تنهون أنت وأشخاص االتصال بك العمل
بالخطة.

عند وضع الخطة الفردية املنسقة فإنه بإمكانك أنت واألنشطة األخرى
كتابة ما ييل:
•احتياجاتك اليوم
•إجراءات الدعم واملساعدة التي ميكنك الحصول عليها ،أهداف اإلجراءات
وتاريخ إنهائها
•ما تستطيع مختلف األنشطة عمله ليك تقدم لك ما هو مناسب من الدعم
واملساعدة.
•الشخص املسؤول األول عن الخطة الفردية املنسقة واألشخاص املسؤولني كل
واحد يف مجاله.
•كيفية ستتابع أنت واألنشطة املختلفة الدعم الذي تحصل عليه وتقييمه ومدى
كثافة هذه املتابعة وهذا التقييم
•موعد إنهاء التعاون
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الخطة الفردية املنسقة

إذا كنت تحصل عىل دعم ورعاية من عدة أنشطة مختلفة ضمن البلدية
واملجلس النيايب للمحافظة فإن لك يف أغلب األحيان الحق يف الحصول عىل
خطة مشرتكة ملا تحصل عليه من مساعدة من الخدمة االجتامعية والرعاية
الصحية والطبية.
ميكنك االطالع عىل املزيد عن الخطة الفردية املنسقة  SIPوعام لك من
حقوق عىل موقع اإلنرتنت:
http://www.1177.se/Vastmanland/Regler-och-rattigheter/
/Samordnad-individuell-plan-SIP2

الخطة الفردية
املنسقة ()SIP
إىل من يقطن يف فيستامنالند ويحتاج
ملساعدة يف تنسيق االتصاالت ضمن الخدمة
االجتامعية والرعاية الطبية.
Arabiska

Region Västmanland tillsammans med
kommunerna i Västmanlands län
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