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کیا ڈنمارک میں عمر رسیدہ 
 لوگوں کے گھر

میں آپ اپنے گھر کی طرح 
محسوس کریں گے؟

)Peder Lykke Centret( ِپدر ُلوک سنٹر
- عمر رسیدہ لوگوں کا اک متنوع گھر

ِپدر ُلوک سنٹر میں خوش آمدید ۔ یہ کوپن ہیگن میں عمر رسیدہ لوگوں کا پہال متنوع قسم کا 
گھرہے۔ اس متنوع گھر میں بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تہذیبی اورثقافتی پِس منظر، 

زبان اورمذ ہب  جدا گانہ ہے۔ یہاں ڈینش اور دیگر تہذیبی اورثقافتی  پِس منظر کے حامل دونوں 
لوگ بستے ہیں۔ یہ ممکن  ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریبی پڑوسی دوسری زبان بولتے ہوں اور ان کا 

مذ ہب کوئی اور ہو۔

ہرانسان منفرد ہے
آپ جیسے زندگی گذارنا چاہتے ہیں ِپدر ُلوک سنٹر میں ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لئے 

یہ نہائت اہم ہے کہ آپ اپنی زندگی ویسے ہی گذاریں جیسے  پہلے گذارتے چلے آئے ہیں- 
بشمول اپنے مذہب اوردلچسپیوں کے۔  ہم مختلف پِس منظر کے حامل لوگوں کے ساتھ کام کرنے 

کے عادی ہیں۔  مختلف تہذیبی اور ثقافتی پس منظر کے حامل لوگوں کی ایک خاصی تعداد ہمارے 
سرگرمیوں کے سنٹراور ڈاؤ اہئی سکول کی سہولیات سے مستفید ہوتی ہے۔
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سواالت 
اور جوابات

کیا ِپدرُلوک سنٹر میں دیگر تہذیبی و ثقافتی
پِس منظر کے حامل کافی لوگ مکین ہیں؟

ابھی تک تو نہیں مگر ایک خاصی تعداد ہمارے سرگرمیوں کے سنٹر اور ڈاؤ اہئی 
سکول کو استعمال کرتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی شرکت کی وجہ سے 

مختلف تہذیبی و ثقافتی پِس منظر کے حامل پدرُلو ک سنٹر میں راہئش رکھنا پسند 
کریں گے۔  ہمارے موجودہ مکین ایسے نئے پڑوسی پا کر خوش ہوں جنکی زندگی کی 

کہانی جداگانہ ہو۔

مجھے کس قسم کا کھانا ملے گا؟
ہم اس بات کو اہم سمجھتے ہیں کہ جو کھانا ہم تیار کرتے ہیں وہ سب کھا سکیں۔ 
آپ کو واضع طور پہ بتایا جاتا ہے کہ باورچی خانہ میں کونسی خام اجناس سے کس طرح 

کھانا پکایا جاتا ہے۔ ہمارے باورچی خانہ کا عملہ مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی 
پیشہ ورانہ دسترس رکھتا ہے۔

کیا میں اپنے مذہبی فرائض ادا کر سکوں گا؟
جی اہں، ِپدر ُلوک سنٹر میں سبھی  خیر مقدم ہیں۔ تمام لوگ اپنے مذہبی فرائض 

یا تو اپنی ذاتی راہئش یا اس مقصد کے لئے مختص کئے گئے کمرے میں ادا کر سکتے 
ہیں۔

کیا آپ ڈینش کے عالوہ دیگرتہواروں کو مناتے ہیں؟
ہمارے مکین جو بھی تہوار منانا چاہیں ہم وہ منائیں گے۔ وہ تہوار جو موجودہ روائتی 

طور پر منائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نئے مکین اپنے ہمراہ التے ہیں۔
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میں معمر لوگوں کے گھر کیسے اقامت پذیر ہوں گا؟
آپ کا ذاتی فلیٹ ہوگا، جسے آپ اپنی ضرورت کے تحت آراستہ کرسکتے ہیں، 

اورذاتی فرنیچر اپنے ساتھ ال سکتے ہیں۔ آپ کا ذاتی غسل خانہ اور ٹٹی خانہ ہوگا۔
جس قسم کی دیکھ بھال اور ذاتی توجہ وخدمت کی آپ کو ضرورت ہو اس کے لئے 
پیشہ ورانہ طور پہ تربیت یافتہ عملہ  یہاں چوبیس گھنٹے موجود رہتا ہے۔ اس کے 

عالوہ مشترکہ جگہیں بھی ہیں جنہیں آپ  استعمال کر سکتے ہیں ِپدر ُلوک سنٹر 
میں آپ کے خاندان اور دوستوں کا خیر مقدم ہے۔

عملہ کیسے متنوع طرح سے کام کر سکتا ہے؟
ِپدرُلوک سنٹر میں عملہ کے اراکین کوتربیت دی جائے گی تا کہ انہیں مختلف پِس 

منظر کے حامل لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا علم ہو۔ ہم آپ اور آپ کے خاندان کی 
بات بغور سننے کو بہت وزن دیتے ہیں۔ ہر شعبہ میں دو سے تین تک اراکین عملہ کا 

تعلق دیگر تہزیبی و ثقافتی پس، منطر سے ہوتا ہے۔

ترحيب

Hoşgeldiniz
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کیا میری زبان بولنے واال عملہ میری دیکھ بھال کرے گا؟
آپ کی دیکھ بھال عملہ کے وہ اراکین کریں گے جوتوجہ، خدمت اور دیکھ بھال کے 

لئے آپ کی ضروریات کوبہترین پیشہ ورانہ طور پہ پورا کر سکتے ہوں۔ یہ ممکن 
نہیں ہوگا کہ ہمیشہ آپ کی زبان بولنے واال مالزم آپ کی مدد کرے، لیکن اگریہ 

ممکن ہو توہم عملہ کے دیگر اراکین کو شامل رکھتے ہیں۔

معمر لوگوں کے گھر میں راہئش رکھنےکی قیمت کیا ھوگی؟
ہر پرائیویٹ راہئش کی طرح یہاں بھی آپ کو اپنے اخراجات خود ادا کرنے ہوں 

گے۔ مثال کے طور پریہ پیشگی کرایہ، مکان کا کرایہ، بجلی، گھرکی گرمائش، ٹی وی 
الئسنس ٹیلیفون کا کنکشن اور کھانے پینے کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔

 
میں مزید معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں ؟

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بخوشی ہمارے ڈائرکٹ ٹیلی فون 
87 43 34 32 پر ہم  سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ ِپدر ُلوک سنٹر میں ہم سے 

مالقات کرنے کے لئے آئیے اور ہماری پیش کش دیکھیئے۔

اگر میں ِپدر ُلوک سنٹر میں راہئش کا خواہشمند ہوں تو مجھے کیا کرنا چائیے؟
آپ ٹیلی فون نمبر66 33 66 33  پر وزیٹیشن )visitation( کو فون کر کے ایک 

وزیٹیٹر )visitator( سے مالقات کا وقت طے کر لیں، وہ یہ تخمینہ لگائے گا کہ معمر 
لوگوں کے گھر میں راہئش کے بارے میں آپ کا نام آگے دیا جا سکتا ہے۔ اس تخمینہ 

کی بنیاد کمیون کے قوائد اور خدمات کی سطح ہوتے ہیں، جن کا تعین سیاست دان 
کرتے ہیں۔ غیر ملکی اور ڈینش شہریت والوں کے لئے مختلف قوائد ہو سکتے ہیں، 

جس کا انحصار اس پہ ہے کہ آپ ڈنمارک میں کتنے عرصہ سے مقیم ہیں۔
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 میں اس بات سے بہت خوش
 ہوں کہ ِپدرُلوک سنٹر میں بہت مختلف 
لوگ بستے ہیں، ہم ایک جگہ کے مکین 

ہیں مگر راہئش جدا جدا ہے 

Maria Magdalene Nielsen عمر 74 
سال فلپائن کی رہنے والی

ِپدر ُلوک سنٹر کا اربن پالن 
)UrbanPlanen( دیگرنیٹ 

ورک، رضاکار تنظیموں کے ساتھ 
قریبی تعاون کار ہے۔

ِپدرُلوک سنٹر میں عمر رسیدہ 
لوگوں کا متنوع طرز کا گھر، 

سرگرمیوں کا مرکز اور ڈاؤ اہئی 
سکول قائم ہیں۔



See you 
soon!
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