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Til borgere Arabisk

 الفريق العرقي للتوعية والدعم

يساعدك عىل اإلدراك اللغوي والثقايف
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مقدمة

يف بعض األحيان، قد تشكل اإلختالفات اللغوية والثقافية لدى املواطنني صعوبة يف 

التوصل إىل العروض الصحية املختلفة للبلدية، والتعرف عىل كيفية عملها. هنا يستطيع 

الفريق العرقي للتوعية والدعم مساعدتك يف هذا الطريق.

هل لديك مشاكل عندما تكون عىل تواصل مع البلدية؟  •

ھل ھناك يشء ما ال تفھمھ، أو غیر واثق منه فیما یتعلق بالعروض الصحية   •

بالبلدية، أو بالمساعدة التي تتلقاھا؟

هل تحتاج إىل حلقة وصل يك تستطيع التواصل مع موظفي الرعاية الصحية حول   •

خلفيتك الثقافية أو أشياء أخرى عن وضع حياتك؟ 

إذن فيمكنك الحصول عىل املساعدة من شخص داعم من أعضاء الفريق العرقي للتوعية 

والدعم والذي يدرك خلفيتك الثقافية و/ أو اللغوية، وهو أيضا ملتزم قانونيا بكتم 

األرسار. 

 الفريق العرقي للتوعية
 والدعم يساعدك عىل

الطريق
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ماذا ميكن للشخص الداعم أن يقدمه؟

ميكن للشخص الداعم أن يساعدك يف التواصل، عندما تحتاج إىل الخدمات الصحية 

للبلدية. فإذا كنت بحاجة إىل مشورة وتوضيح لألسئلة، فسيقوم الشخص الداعم ببذل 

قصارى جهده ملساعدتك. إن الشخص الداعم متاح ملساعدتك عن طريق اللقاء الشخيص 

أو الهاتفي، وتقديم املشورة والتوعية. وال يجوز له إفشاء فحوى املحادثات إىل أشخاص 

آخرين.

 الشخص املساعد هو سندك
عند تواصلك بالبلدية
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ما هو الفريق العرقي للتوعية والدعم؟

الفريق العرقي للتوعية والدعم يقدم خدماته للمواطنني ذوي الخلفية العرقية املختلفة، 

ويغطي الفريق منطقة إدارة الصحة والرعاية. لقد تم اختيار األشخاص الداعمني للفريق 

وفًقا ملهاراتهم اللغوية للتحدث مع أشخاص آخرين بلغتهم األصلية.
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ماذا عليك أن تفعل إذا كنت ترغب يف 
استخدام الفريق العرقي للتوعية والدعم؟

إذا كان لديك رغبة يف التحدث مع أحد أفراد الفريق الداعمني، فريجى االتصال بالعاملني 

بدار رعاية املسنني، أو مبوظفي الرعاية املنزلية، أو مبوظفي مركز األنشطة اإلجتامعية، أو 

مبوظفي دار الصحة، أو بأي دائرة تكون فيها عىل تواصل مع إدارة الصحة والرعاية، وهم 

سيقومون الحقاً باإلتصال مبنسق الفريق العرقي للتوعية والدعم.

تذكر اإلفادة بخلفيتك اللغوية والثقافية، حتى نتمكن من رسعة إيجاد الشخص الداعم 

املناسب ملساعدتك.

 سوف نجد لخدمتك عضو
الفريق ذو الكفاءة املناسبة
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Peder Lykke Centret
Peder Lykkes Vej 63-65 
2300 København S

Telefon: +45 23 81 74 25
Email: etniskressourceteam@kk.dk
Web: www.pederlykkecentret.dk

معلومات االتصال

إذا كان لديك أسئلة، يرجى االتصال هاتفياً مبنسقة الفريق، عىل الرقم: 25 74 81 23، أو 

بالكتابة عىل الربيد اإللكرتوين

    Etniskressourceteam@kk.dk:التايل


