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 انفرادی پالن 
 ہ ہے آل جو آپ كا حق ہے اور باہمی تعاون كا  -

 یہ آپ كا اپنا پالن ہے 
انفرادی پالن میں خدمات كے ضمن میں آپ كے اہداف، 

وسائل اور ضروریات كی تفصیل موجود هونی چاہیۓ اور 
یۓ جانے كے عمل میں شریک هونے آپ كو پالن تشكیل د

كا حق ہے۔ آپ خود اپنے حاالت كا سب سے زیادہ علم 
ركهتے ہیں جبكہ ماہرین اور پیشہ ور عملے كو علم هوتا 

 ہے كہ كون سے مختلف حل اور اقدامات دستیاب ہیں۔

كیا آپ اپنے لۓ انفرادی پالن بنوانا چاہتے  
  ہیں اور كیا آپ كو یہ حق حاصل ہے؟

طویل عرصے تک   طبی یا سوشل معامالت میںں كوجن لوگو
منّظم خدمات كی ضرورت هو، وہ اگر اپنے لۓ انفرادی پالن 

بنوانا چاہیں تو انہیں اس كا حق ہے۔ یہ حق بیماری كی نوعیت 
اور عمر سے قطع نظر حاصل هوتا ہے اور تب بهی برقرار 

رہتا ہے خواہ آپ صرف ایک سركاری سطح سے خدمات 
ے هوں جیسے بلدیہ كی سطح پر۔ انفرادی پالن حاصل كر رہ

بنوانے كا حق حاصل كرنے كیلۓ یہ ضروری نہیں ہے كہ 
  آپ سپیشلسٹ ہیلته سروس سے خدمات حاصل كر رہے هوں۔

 

انفرادی پالن كے بارے میں مزید پ آكیا  
  جاننا چاہتے ہیں؟

پر  no.shdir.wwwرہنما كتابچہ ایک بروشر اور یہ  √
  كے تحت temaوجود ہیں۔ پہلے صفحے پر م

individuell plan ں۔ یہاں صحت و سماجی امور كے دیكهی
شعبے میں دستیاب دیگر خدمات كے بارے میں معلومات بهی 

  موجود ہیں۔ 
www.mestring.no پر معذور اور بیمار افراد كیلۓ قومی  

 Nasjonalt kompetansesenter forتربیتی مركز
læring og mestring  بهی دیكهیں۔هوم پیج كا  

  individuell planئیں۔پر جا  
سماجی امور و صحت كے تمام قوانین و قواعد، بشمول  √

دیۓ پر  no.lovdata.wwwانفرادی پالن كے قواعد كے، 
  گۓ ہیں۔

  بی دیل میں ادارہ صحت و سماجی خدمات،/آپ اپنی بلدیہ √
NAV- kontoret  سپیشلسٹ /اپنے ریجن كی طبی انتظامیہیا

 ه سروس سے مزید معلومات حاصل كر سكتے ہیں۔ہیلت

 
  ہے۔IS-1292اس بروشر كا بكنگ نمبر 

 

 
 

 !یاد رہے
اگر آپ كو مختلف اداروں یا خدمات فراہم كرنے  √

والوں سے اكیلے رابطہ كرنا مشكل لگتا ہے تو آپ كو 
یہ حق حاصل ہے كہ پالن كے كام كیلۓ آپ اپنے 

نے جیسے حاالت ركهنے اپ/كسی رشتے دار یا مددگار
  جائیں۔والے كسی اور شخص كو ساته لے 

انفرادی پالن كی وجہ سے آپ كو كوئی خدمت یا  √
سہولت حاصل كرنے كا زیادہ حق نہیں مل جاتا بلكہ 
یہ پالن ایک اہم بنیادی دستاویز ہے۔ پالن سے آپ كے 
اصل حاالت كا ثبوت ملتا ہے اور اس میں اقدامات اور 

میں آپ كی ضروریات درج كی جاتی خدمات كے ضمن 
ہیں اور اس طرح اس پالن كی بنیاد پر آپ ان خدمات 

كیلۓ بهی درخواست دے سكتے ہیں جو فی الحال آپ 
  كو میّسر نہیں ہیں۔

 كہ آپ كی  هو ظاہرسے آپ كا عندیہانفرادی پالن  √
روز مّرہ زندگی كو فی الحال اور مستقبل میں كس طرح 

  هونا چاہیۓ۔
میں و واضح اور ٹهوس هونا چاہیۓ اور اس پالن ك √

درج هونا چاہیۓ كہ مختلف اقدامات پر كب عمل درآمد 
 هو گا اور یہ كس كی ذمہ داری ہے۔
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 رازداری كی پابندی 
ت كو صیغۂ راز تفصیالبنیادی اصول یہ ہے كہ تمام ذاتی 

ندی كے داری كی پابرازتاہم میں ركهنا ضروری ہے۔ 
باوجود باہم تعاون سے كام كرنے والے اہلكار ایک دوسرے 
كو یہ تفصیالت فراہم دے سكتے ہیں۔ رازداری كی پابندی 
اس صورت میں ہٹائی بهی جا سكتی ہے كہ آپ مطلع كیے 

جانے كے بعد رازداری ختم كرنے كی اجازت دے دیں۔ 
 كہ كون  آپ كو بتایا جاۓ گااس كا مطلب یہ ہے كہ

تفصیالت حاصل كرے گا، ان  كے بارے میں آپشخص 
تفصیالت كو كس طرح استعمال كیا جاۓ گا اور اس كے 

 اور اس كے بعد آپ رازداری ختم كیا نتائج نكل سكتے ہیں
 خدمات حاصل كرنے والے جو لوگ كرنے كی اجازت دیں۔

خود اجازت دینے كے اہل نہ هوں، ان كے لواحقین، 
قانونی سرپرست یا طبی عملہ ان كی جانب سے یہ اجازت 

  دے سكتا ہے۔

 

 
 شكایت كا حق

آپ كو جو انفرادی پالن دیا گیا ہے، آپ اس كے خالف یا 
 كر سكتے انفرادی پالن نہ دیۓ جانے كے خالف شكایت

 خدمات كے قانون كی رو سے ملنے والی ہیں۔ سوشل
ریجنل  (Fylkesmannenخدمات كے ضمن میں شكایت 

كے یہاں كی جاتی ہے۔ طبی خدمات كے سلسلے ) كمیشنر
میں مریضوں كے حقوق كے قانون كے مطابق فلكے میں 

 سے شكایت (helsetilsynet)صحت كے نگران ادارے 
 كی جا سكتی ہے۔

 

ت كے ضمن میں جن تمام صحت و سماجی امور كی خدما 
خدمات فراہم كرنے والوں سے آپ كا رابطہ هو، انہیں معلوم 

هو گا كہ انفرادی پالن بنوانے كیلۓ اپنے حق كی تشخیص 
جب آپ كو یہ وضاحت كیلۓ آپ كہاں رابطہ كر سكتے ہیں۔ 

مل جاۓ كہ آپ كو یہ حق حاصل ہے تو كوآرڈینیٹر چنا جاتا 
  هو سكتا ہے۔ہے اور پالن كے كام كا آغاز 

 
اگر آپ كے پالن كا كام ریجنل طبی انتظامیہ میں شروع كیا 
جاۓ تو اس كے ساته ساته آپ كی رہائشی بلدیہ كے ساته 

 بالعموم كچه بهی اچها باہمی تعاون استوار كیا جانا چاہیۓ۔
عرصے كے بعد پالن پر مزید عمل درآمد كا كام بلدیہ كے 

 سپرد كر دیا جاتا ہے۔
 

 النایک باال پ
انفرادی پالن ایک باال پالن ہے۔ دوسرے منصوبوں كو جیسے 

 كا اہلیت دالنے واال NAVسكول میں انفرادی تدریس كا پالن، 
پروگرام یا عالج معالجے كے پالن كو انفرادی پالن كے 

  مطابق ترتیب دینا چاہیۓ۔ 
  

 آپ كا صرف ایک انفرادی پالن هو گا۔
 

 

 ذمہ دارخدمات فراہم كرنے كا ایک مركزی  
خدمات فراہم كرنے واال شخص جسے  بالعموم كوآرڈینیٹر یا 

 آپ كے پالن پر عمل درآمد تمام عرصہ منتظم كہا جاتا ہے،
كروانے كا ذمہ دار هو گا۔ كو آرڈینیٹر كا مركزی فرض یہ 

گے بڑهتا رہے یقینی بنانا ہے كہ پالن كا كام عمدگی سے آ
ز صارفین كی عملی اور آپ كو ضروری معلومات ملتی رہیں نی

معاونت كے اصول كے تحت آپ كو پالن كے كام میں بهی 
عمل دخل حاصل رہے۔ كوآرڈینیٹر كے تعین كے سلسلے میں 

 آپ كی خواہشات كو اہمیت دی جانی چاہیۓ۔
 

 پالن بنوانے كی ابتدا اور ذمہ داری
انفرادی پالن بنوانے كیلۓ آپ یا آپ كے لواحقین ابتدا كر 

پالن بنانے كی مركزی ذمہ داری خدمات فراہم سكتے ہیں تاہم 
كرنے والے نظام پر ہے۔ آپ بلدیہ كے ادارہ صحت و سماجی 

سپیشلسٹ ہیلته سروس كے جس /ریجنل طبی انتظامیہامور یا 
حصے سے رابطہ كریں، اس كا فرض ہے كہ پالن كا كام 
شروع كروانے كا بندوبست كرے۔ ادارہ صحت و سماجی 

وں كے ساته مل كر كام كرے گا جن امور ان دوسرے ادار
سے آپ كو خدمات ملتی ہیں مثال كے طور پر ادارہ روزگار و 

 كے Arbeids- og velferdsetaten (NAV)فالح یعنی 
 ساته۔

 

 باہمی تعاون كا آلہ
 دینے كے ذمہ دار آپ كے اور خدماتكو  پالن اس

وں كے بیچ باہمی اداروں نیز خدمات مہیا كرنے وال
 اس كا مقصد یہ ہے كہ آپ  هونا چاہیۓ۔آلہتعاون كا 

كو ضروری مدد مہیا كرنے كیلۓ مربوط اور منظم كام 
مثال كے طور پراس كے سبب آپ كو دركار طبی هو۔ 

ی كی خدمات یا تعلیم NAVخدمات، سوشل خدمات، 
  ملنی چاہیۓ۔مدد انتظامات میں مربوط 

.  
موجود انفرادی پالن میں ان حلوں اور اقدامات كا جائزہ 

هونا چاہیۓ جن سے آپ كو اپنی ضروریات كے لحاظ 
لیں۔ آپ كو جن اداروں سے مناسب اور مربوط خدمات م

سے خدمات ملتی ہیں، ان كے بیچ ذمہ داریوں كی 
تفسیم اور آپ كے اور خدمات فراہم كرنے والوں كے 

بیچ ذمہ داریوں كی تقسیم بهی واضح هونی چاہیۓ۔ اگر 
ہمی تعاون میں آپ كے لواحقین آپ چاہتے هوں تو اس با
  بهی شریک هو سكتے ہیں۔

  
جب كسی بچے كو كئی قسم كی تفصیلی خدمات كی 
ضرورت هو تو پالن میں بچے كے گهر والوں كی 

ضروریات كو بهی شامل كیا جا سكتا ہے مثال كے طور 
 پر گهر والوں كا بوجه بانٹنے كا بندوبست۔

 

 

 


