حمايت به شما که کمک می کنيد.
آيا شما يک عضو خانواده يا يک دوست داريد که به حمايت و کمک گسترده شما نياز دارد؟ اينکه شما
فردی باشيد که به ديگران کمک می کنيد ،ممکن است گاھی طاقت فرسا باشد .ما امکان دريافت
حمايت و تماس با ديگر افرادی که در وضعيت مشابھی ھستند را به شما عرضه می کنيم .

مرکز خويشاوندان
شما به عنوان خويشاوند دارای ارزش وصف ناشدنی ھستيد اما گاھی شما ھم به حمايت و وقت برای
خودتان نياز داريد .مرکز خويشاوندان يک مرکز فعاليت است برای ھمه خويشاوندانی است که خود
به ھر دليلی از يک فرد حمايت و مراقبت می کنند .اين الزم نيست که شما عضو خانواده آن فرد
باشيد.
شايد يکی از اين موقعيت ھا برای شما آشنا باشد:
• دوست من نگران است و ھر روز چندين بار به من تلفن می زند .او خواستار وقت و بذل
توجه من است و من توان کافی برای رسيدگی به زندگی خودم را ندارم.
•

من نگران پسرم ھستم زيرا او از مواد مخدر اينترنتی استفاده می کند و تقريبا ً ھيچوقت خانه
نيست .وقتی که او به خانه می آيد تنھا پول می خواھد .من ھميشه اين دلھره را دارم که پليس
به من تلفن بزند و بگويد که او مرده است.

•

خويشاوند نزديک من نمی تواند بدون کمک و حمايت من زندگی خودش را روبراه کند .من
نگران ھستم که وقتی که من سر کار يا در مدرسه ھستم اتفاقی برای او بيفتد.

•

فرزند بزرگسال من در مناسبات خصوصی اش در معرض خشونت قرار می گيرد .اين مرا
زياد نگران و ناراحت می کند.

چه کسانی می توانند با ما تماس بگيرند؟
مرکز خويشاوندان در کمون
نيشوپينگ
Anhörigcenter
Nyköpings kommun
آدرس:
Odd Fellows Gränd 1
تلفن:
0155-45 74 10
@anhorigcenter
nykoping.se
www.nykoping.se
مرکز خويشاوندان را جستجو

ھمه افرادی که از کسی مراقبت يا حمايت می کنند و خودشان به حمايت نياز دارند تا بتوانند دوام
بياورند می توانند با کمال ميل با ما تماس بگيرند .شما می توانيد تلفنی يا با ايميل با ما تماس بگيريد.

ما وظيفه سکوت داريم
الزم نيست که شما در ھنگام تماس با ما نام خودتان را بگوئيد .ما وظيفه سکوت داريم و اطالعات
مربوط به شما را در اختيار کسی قرار نمی دھيم.

حمايت رايگان
ما در مرکز خويشاوندان مشاوره رايگان و امکان گفتگوی شخصی را به صورت رايگان به شما می
دھيم .ما بر اساس نيازھای موجود سخنرانی و آموزش ترتيب می دھيم .اگر برای ترجمه و توضيح
مطالب به کمک نياز داشته باشيد ،حق دريافت کمک به زبان خودتان را نيز خواھيد داشت.
ما با انجمن ھا و مراکز ديگر در درون کمون و شورای استان که به خويشاوندان حمايت عرضه می
کنند نيز ھمکاری می کنيم .
ما درباره کمکی که شما می توانيد دريافت کنيد اطالعات می دھيم و می توانيم شما را به مرجع
مناسب مورد نظر ارجاع دھيم.

مارس ٢٠١۴

