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آیا میتوانید در یک خانه 
سالمندان در دانمارک 

احساس کنید که 
در خانه خود هستید؟

Peder Lykke Centret
- یک خانه ساملندان برای مهه سلیقه ها

به Peder Lykke Centret خوش آمدید – اولنی خانه ساملندان خمتلط فرهنگی و قومی در 
کپنهاگ.

در این خانه ساملندان ساکنان آن با نژادها، زبان ها و مذهب های خمتلف در کنار یکدیگر 
زندگی میکنند. اعم از ساکنان دانامرکی وغری دانامرکی. مهسایه های نزدیک شام میتوانند به 

زبان های خمتلف صحبت کنند و ادیان متفاوت داشته باشند.

همه اشخاص منحصر بفرد هستند
به Peder Lykke Centret خوش آمدید – اولنی خانه ساملندان جوراجور در کپنهاگ.

در Peder Lykke Centret احرتام می گذاریم که چگونه میخواهید زندگی کنید. برای ما 
مهم است تا آنجا که میرس است به زندگی خود مهچنان که عادت دارید، ادامه بدهید – 

مهچننی در رابطه با دین و مذهب و رسگرمی ها و فعالیت ها. پرسنل ما عادت دارند با مهه 
ملیت ها و فرهنگ ها رسوکار داشته باشند. و هم اکنون خیلی از اقلیت های قومی خمتلف 

از امکانات ما در مرکز تفرحیات و فعالیت ها و مهچننی مدرسه روزانه ما استفاده میکنند.
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پرسش 
و پاسخ

آیا تعداد زیادی از نژادهای مختلف
نه هنوز، ولی عده زیادی از مرکز تفرحیات و فعالیت ها و مهچننی مدرسه 

 Peder Lykke روزانه ما استفاده میکنند. امیدواریم که شام از کسانی باشید که
Centret را به حملی تبدیل کنید که تعداد بیشرتی از اقلیت های قومی مایل 

باشند در آنجا زندگی کنند. ساکنان فعلی ما خوشحال میشوند مهسایه های 
جدیدی داشته باشند که داستان های زندگی خمتلفی دارند.

چه نوع غذایی سرو می شود؟
تأکید داریم که مهه بتوانند غذایی را که ما درست میکنیم بخورند. میتوانید 

درباره نوع مواد خام مرصفی ما و نحوه هتیه خوراک در آشپزخانه، پاسخ 
واضح و روشن دریافت نامیید. کارکنان ما در آشپزخانه مهارت آنرا دارند که 

نیازهای خمتلف را تأمنی کنند.

آیا میتوانم مراسم مذهبی خود را انجام بدهم؟
بله. در Peder Lykke Centret مهه خوش آمده اند. برای مهه امکان آن وجود 

دارند که مراسم دینی خود را داشته باشند یا در منزل شخصی خود و یا در 
اتاقی که برای این کار آماده می کنیم.

آیا اعیاد دیگری بغیر از اعیاد دانمارکی را جشن 
میگیرید؟

مایلیم مهه اعیادی را که ساکنان ما می خواهند، جشن بگرییم – هم آهنایی که 
رسم جشن گرفتن شان را داریم و هم آهنایی که ساکنان جدید با خود به ارمغان 

می آورند.
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چگونه در خانه سالمندان زندگی می کنم؟
شام منزل شخصی خود را دارید که آنرا خودتان مبلامن می کنید و

میتوانید مبل و لوازم خودتان را بیاورید. شام محام و توالت خود را دارید.
کار کنان حتصیل کرده این خانه ساملندان میتوانند در متام شبانه روز پرستاری 

و مواظبت مورد نیاز شام را تأمنی کنند. مهچننی حمل اجتامعات مشرتک وجود 
 Peder Lykke دارد که میتوانید از آن استفاده کنید. خانواده و دوستان شام به

Centret بسیار خوش آمده اند.

کارمندان چگونه میتوانند با سلیقه های مختلف کار 
میکنند؟

به کارمندان Peder Lykke Centret آموزش داده میشود تا با فرهنگ های 
خمتلف آشنایی داشته باشند. به شنیدن حرف های شام و خانواده تان امهیت 

زیادی می دهیم. در هر بخش دو تا سه کارمند هست که دانامرکی نیستند.

ترحيب

Hoşgeldiniz
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آیا کارمندانی که همزبان من هستند از من مواظبت و 
پرستاری میکنند؟

کارمندی که از نظر کاری میتواند هبرتین کمک مواظبت و پرستاری از شام را 
تأمنی کند، در اختیارتان گذاشته میشود. مهیشه امکان آن نیست که از کارمند 

مهزبان شام کمک گرفت ولی اگر میرس باشد کارمندان دیگری را هم در این کار 
رشیک میکنیم.

زندگی در این خانه سالمندان چقدر خرج دارد؟
مانند هر خانه مسکونی شخصی دیگر باید خودتان خمارج را پرداخت کنید.

برای مثال بابت پیش پرداخت، کرایه خانه، برق، گرما، مالیات تلویزیون،
حق اشرتاک تلفن و خوراک.

 
از کجا می توانم اطالعات بیشتری کسب کنم؟

اگر سؤاالت بیشرتی دارید میتوانید مستقیاًم از طریق شامره تلفن 
87 43 34 32. با ما متاس بگریید. مهچننی به Peder Lykke Centret خوش 

آمدید و میتوانید از نزدیک امکانات ما را ببینید.

اگر بخواهم در Peder Lykke Centret زندگی کنم 
باید چکار کنم؟

باید با قسمت معرفی به حمل، شامره تلفن 66 33 66 33 متاس گرفته و با 
مسئولی قرار مالقات بگذارید تا بررسی کند که میتوانید به یک منزل برای 

ساملندان معرفی شوید یا نه. بر طبق مقررات و میزان رسویس کمون که توسط 
سیاستمداران تعینی شده، این بررسی انجام میشود. میتواند برای اتباع دانامرکی 

یا اتباع خارجی بسته به مدت اقامت آنان در دانامرک، مقررات ویژه ای باشد.
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 بسیار خوشحالم
 که ما ساکنان زیاد مختلفی در 

Peder Lykke Centret هستیم و با 
هم زندگی می کنیم ولی میتوانیم به 

منزل خودمان هم برویم. 

 ماری مگدلین نیلسن،
 ۷۴ ساله از فیلیپین

 Peder Lykke Centret
شامل یک خانه سالمندان 

جوراجور، یک مرکز 
تفریحات و فعالیت و 

همچنین یک مدرسه روزانه 
است.

 Peder Lykke Centret
همکاری نزدیک با 

Urbanplanen و شبکه ها و 
سازمان های داوطلبانه دیگر 

دارد.



See you 
soon!
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