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 عزيزنا وعزيزتنا زبون دعم رعاية األقارب وراعي أو راعية األقارب 

رعاية دعم رعاية  فئاتفيما بعد فإن  .2017سوف يتم تحديث دعم رعاية األقارب في هلسنكي ابتداًء من بداية شهر فبراير 

األقارب )مستويات الدفع( سوف تكون ثالثة، كما أن معايير منح الدعم سوف تتغير. سوف نضمن لرعاة األقارب الذين قاموا 

 إجازة في األسبوع. في نفس الوقت سوف نعمل على تطوير تنظيم خيارات أيام اإلجازة. بإعداد االتفاق يومين أو ثالث أيام 

المرشد االجتماعي لدعم رعاية األقارب سوف يتواصل معكم وسوف يقوم معكم بتقييم وضعكم بشأن رعاية األقارب.  بناًء على 

 التقييم سوف يتم تحديد الدعم الكلي الذي تحتاجوه لرعاية األقارب. 

يورو في الشهر. الذي تتم رعايته  392و  750و  1500سوف تكون  ،المبنية على مدى متطلبات الرعايةر الرعاية الجديدة، أجو

. سوف نقوم بدفع دعم رعاية األقارب حتى 2017كقريب سوف يحصل على قرار جديد بشأن دعم رعاية األقارب خالل سنة 

 القرار الجديد  وفقاً للقرار ساري المفعول.

د معايير ومعامالت رعاية األقارب ح  و( حيث أنه ي  1/7/2016تم تجديده )جد في خلفية التغيير قانون رعاية األقارب الذي يو

للبلديات، وعلى سبيل المثال يضمن لكل راعي لألقارب يومين أو ثالث أيام إجازة في الشهر. دعم رعاية األقارب سوف يتشكل 

 يمها ومن رواتب الرعاية ومن أيام اإلجازة. بالنسبة لكم من الخدمات التي يتم تقد

بناًء على التغيير القانوني، فإن هلسنكي سوف تدعم رعاية األقارب أكثر من ذي قبل. سوف ينتهي دعم رعاية األقارب على كل 

 حال عن بعض الزبائن الحاليين. بالنسبة لهم سوف نقوم بتقييم إمكانيات الدعم األخرى.

ي األقارب على االستمرار.  يقوم رعاة األقارب بعمل قيم، ورعاية األقارب تقدم للعديد من المعاقين وكبار نريد أن ندعم قدرة راع

 السن من سكان هلسنكي إمكانية أن يسكنوا في البيت. 

سوف تحصلون على معلومات إضافية عن دعم رعاية األقارب من المرشد االجتماعي لكم ومن على صفحات اإلنترنت 

www.hel.fi/omaishoito بإمكانكم على صفحات اإلنترنت باإلضافة إلى ذلك التعرف على فحوصات الرفاهية والصحة .

 سهلة االستعمال وكذلك على مختلف البرامج التجهيزية.

ولزبائن دعم رعاية  معلومات إضافية سوف تحصلون عليها من مراكز الفعاليات لرعاية األقارب. فهي تقدم لرعاة األقارب

األقارب مختلف الخدمات والدعم المقارن. تقوم مراكز الفعاليات لرعاية األقارب بتنظيم جلسات استعالمات تتحدث عن التجديد 

 . 2017في ربيع عام 

  :مراكز الفعاليات لرعاية األقارب

 Töölönkatu 33 :4208 3107 09، هاتف 

 Myllymatkantie 4 :3995 3107 09، هاتف 

 Takaniitynkuja 3 :6818 3104 09، هاتف 

 Hopeatie 14 :4213 3102 09، هاتف 
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