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 تماس برای حمایت

طرح تماس برای حمایت یک پیشکش برای شما که برای انجام دادن مصروفیت های بعد از وقت به 
این می . تان ضرورت دارید، می باشد( معلولیت)یک به خاطر ضعف توان کاری  –به  –کمک یک 

( مصروفیت) و یا کمک در جریان فعالیتاز محل انجام دادن مصروفیت /بردن و آوردن بهتواند که 
توجه طرح این است که شما را از تنها بودن جلوگیری نموده تا که شما بتوانید از خانه بیرون  .باشد

شده و به و به مصروفیت های مختلف اجتماعی، کلتوری و یا مصروفیت های فزیکی اشتراک نماید، 
  .شش نمایدرا کو جدیدو در عین حال شما ارتباطات خود را زیاد نموده و مصروفیت های 

خریدار، جمع یک فرد تماس حمایت نمی تواند که در کارهای روزمرٔه شما یاری نماید، بع طور مثال 
در صورت ضرورت برای کمک که تحت . کاری در خانه، پاک کاری، آماده نمودن غذا و امثال آن

صحت و رفاه  ادارهٔ  .طرح تماس حمایت نمی آید با دفتر صحت و رفاه در ناحیه تان تماس بگیرید
 .خدمات شهری را هم آهنگ می نماید

برای ما ارسال می برای به دست آوردن تماس برای حمایت را توسط فورمه مخصوص  درخواست
 شدهمصروفیت زمینه سازی دفتر با  جلسهتقاضا کننده به یک  .(لینک پایین را مشاهده نماید) گردد

(Tilrettelagt Fritid ) خواهد  توجه متقاضیخواهشات و ضرورت ها  باالیآن خواسته شده که در
بعد از ختم جلسه نظر خود را برای ( Tilrettelagt Fritid)دفتر مصروفیت زمینه سازی شده  .گردید

تماس برای درخواست تماس برای حمایت و یا رد درخواست ادارٔه صحت و رفاه در مورد منظوری 
 .حمایت را ارسال می نماید

ی فورمه به کمک ضرورت دارید می توانید به دفتر محلی صحت و رفاه یا دفتر اگر برای خانه پر
 .تماس بگیرید( Tilrettelagt Fritid)مصروفیت زمینه سازی شده 

 فورمٔه تقاضا برای تماس حمایت برای بزرگساالن

پری نموده و بعد توسط ایمیل الکترونیکی به آدرس فورمه ها را خانه 
kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no و یا آدرس پوستی ذیل ارسال نماید: 

Trondheim kommune, Kulturenheten, Pb 2300 Sluppen 7004 Trondheim 
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