arabiska

وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة

Hjälpmedel
Så går det till

ھﻛذا ﺗﺳﯾر اﻷﻣور

ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﻌﺎرة وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﺗﺣرك واﻟﺟﻠوس واﻻﺳﺗﻠﻘﺎء واﻟوﻗوف
وﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم واﻟذھب إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﺎض واﻟﺗذﻛر واﻟﺗواﺻل أﻣراً أﺳﮭل.
Du får låna hjälpmedel som gör det lättare att förflytta dig, sitta,
ligga, stå, äta, gå på toaletten, komma ihåg och kommunicera.
اﻟوظﯾﻔِﻲّ أو اﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋِﻲّ أو ا ِْﺧﺗِﺻﺎﺻﻲّ ﻣُﻌﺎﻟَ َﺟ ِﺔ اﻟ ﱡﻧ ُ
طق  /أﺧﺻﺎﺋﻲ
اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ َ
اﻟﺗﺧﺎطب ﻣن أﺟل ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ھﻲ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧك اﺳﺗﻌﺎرﺗﮭﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗك.
Ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped för att
få reda på vilka hjälpmedel du kan låna för dina behov.
اﻟوظﯾﻔِﻲّ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺣﺎض ،ووﺳﺎﺋل
وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ َ
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣﻣﺎم ،واﻟﺳرﯾر ،واﻟﻛرﺳﻲ ،واﻟﻛرﺳﻲ اﻟﻣﺗﺣرك ،ووﺳﺎﺋل
اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟ ﱠﺗ َذ ﱡﻛر.
وﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋِﻲّ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧﻔس ودِﻋﺎﻣﺔ اﻟوُ ﻗُ ْوف
ووﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾر.
وﯾﺗﺣﻣل ا ِْﺧﺗِﺻﺎﺻﻲّ ﻣُﻌﺎﻟَ َﺟ ِﺔ اﻟ ﱡﻧ ُ
طق ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗواﺻل
وﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم.
Arbetsterapeuten ansvarar för toaletthjälpmedel,
duschhjälpmedel, säng, stol, rullstol och hjälpmedel för att komma
ihåg.
Fysioterapeuten ansvarar för andningshjälpmedel, ståstöd
och gåhjälpmedel.
Logopeden ansvarar för hjälpmedel för att kommunicera
och äta.
وﺳﺗﺣﺗﺎج ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻘﺎس وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟذي ﯾﻧﺎﺳﺑك ﻋﻠﻰ ﻧﺣو
أﻓﺿل .وھذا ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣرﻛز وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ».«Hjälpmedelscentrum
اﻟوظﯾﻔِﻲّ اﻟﻣﺳﺋول أو اﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋِﻲّ أو ا ِْﺧﺗِﺻﺎﺻﻲّ ُﻣﻌﺎﻟَ َﺟ ِﺔ
وﺗﻠﺗﻘﻲ ھﻧﺎك ﺑﺎﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ َ
اﻟ ﱡﻧ ُ
طق ﻣﻊ اﺳﺗﺷﺎري وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣﮭﻧدس اﻟﻔﻧﻲ.
Ibland behöver du prova vilken storlek på hjälpmedlet som passar
bäst. Det gör du på Hjälpmedelscentrum. Där träffar du ansvarig
arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped tillsammans med
hjälpmedelskonsulent och tekniker.
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وﯾﻣﻛﻧك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وأﺧذھﺎ ﻣﻌك إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
.ًﻓورا
 وﺳﻧﺗﺻل. وﻋﻠﯾك وﻗﺗﮭﺎ اﻻﻧﺗظﺎر ﻋدة أﺳﺎﺑﯾﻊ.وﺑﻌض وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻻ ﺑد ﻣن طﻠﺑﮭﺎ
.ﺑك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺟﺎھزة ﻟﻼﺳﺗﻼم
Ibland får du hjälpmedlet med dig hem direkt.
Några hjälpmedel måste beställas. Då får du vänta flera veckor. Vi
kontaktar dig när hjälpmedlet finns att hämta.
.وإذا ﻛﺎﻧت وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻛﺑﯾرة وﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﺳﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌون ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل
Om hjälpmedlet är stort och tungt får du hjälp att få hem det.
.وﺳﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧزل ﻋﻧد اﺳﺗﻌﺎرة وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة
Du behöver en hemförsäkring när du lånar hjälpmedel.
 ﻓﺈذا ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻛﺳر أو.ﻛن ﺣذراً ﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﻌرض وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻛﺳر أو اﻟﺳرﻗﺔ
اﻟوظﯾﻔِﻲّ اﻟﻣﺳﺋول أو اﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋِﻲّ أو
َ اﻟﺳرﻗﺔ وﺟب ﻋﻠﯾك اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣُﻌﺎﻟِﺞ
ُ ا ِْﺧﺗِﺻﺎﺻﻲّ ﻣُﻌﺎﻟَ َﺟ ِﺔ اﻟ ﱡﻧ
.«Hjälpmedelscentrum» طق أو ﻣرﻛز وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة
.وﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺈﺻﻼح وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﻧﻔﺳك
.وﻻ ﺑﺄس ﻣن اھﺗراء وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﺧدام
Var försiktig så att hjälpmedlet inte går sönder eller blir stulet. Om
det går sönder eller blir stulet kontaktar du ansvarig
arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped eller Hjälpmedelscentrum.
Du får inte laga hjälpmedlet själv.
Det är okej att hjälpmedlet blir slitet av användning.
 وﯾﺟب إرﺟﺎع وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة إذا ﻟم ﺗﻌد ﺑﺣﺎﺟﺔ.ﺟﻣﯾﻊ وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣواد ﻣﺳﺗﻌﺎرة
. وﯾﺟب أن ﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة وﻗﺗﮭﺎ ﻧظﯾﻔﺔ.ﻟﮭﺎ
.وﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺎﺻطﺣﺎب وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻌك ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل داﺧل اﻟﺳوﯾد
.وﯾﺟب إﻋﺎدة وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻧد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺳوﯾد
.وﻻ ﯾُﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺈﻋﺎرة وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌرﺗﮭﺎ أو ﺑﯾﻌﮭﺎ
Alla hjälpmedel är ett lån. När du inte behöver hjälpmedlet längre
ska det lämnas tillbaka. Hjälpmedlet ska då vara rengjort.
Flyttar du inom Sverige får du ta med hjälpmedlet.
Flyttar du från Sverige ska hjälpmedlet lämnas tillbaka.
Du får inte låna ut eller sälja ett hjälpmedel som du lånat.
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