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فعا لیتها ی

پیشنهادی

کپنهاگی های
عزیز

در این بروشور می توانید خالصەای از برخی از پیشنهادات و فرصت هایی را
ببینید کە از طرف شهرداری کپنهاگ جهت کمک و حامیت بە شهروندان بیشرت از
 65سال مان تقدیم می شود.
در شهرداری کپنهاگ ما بر این موضوع مترکز داریم کە شام از آن زندگی بهرەمند
باشید کە دوست دارید و زمانی کە احتیاج بە کمک دارید کارهایی را کە دوست
دارید انجام بدهید.

بهمین خاطر ما یک رشتە پیشنهادات راجع بە فعالیت ،مترین ،مراقبت و نگهداری
.بە شام ارائە می دهیم کە می تواند بە یک روز فعال و امن شام کمک کند

فهرست
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کمک و حامیت برای توانایی بخشیدن بە شام برای انجام کارهای بیشرت
وقتی کە شام درخواست کمک عملی یا شخصی می کنید در مرحلە اول این بررسی می شود
کە شام خودتان توانایی انجام کاری دارد .اگر شام قادر بە انجام کار باشید ،شهرداری یک دورە
توانبخشی بە شام ارائە خواهد داد.
دورە توانبخشی یک دورە محدود است کە شام همگام با همکاران شهرداری ب رای بدست آوردن
مهارتهای خودتان تالش خواهید کرد .بعداز آن مشخص خواهد شد کە شام چقدر بە کمک و
حامیت احتیاج دارید.

کمک ب رای انجام کارهای عملی و م راقبتهای شخصی
زمانی کە کارهای عملی و روزانە ب رای شام سخت می شود ،شهرداری
یک رشتە پیشنهاد ب رای شام دارد ،از جملە:
نظافت
لباسشویی
خرید
استحامم
لباس پوشیدن و لباس درآوردن.
شهرداری کپنهاگ در فاصلە زمانی  2018-2020ب رای شهروندانی
کە از قبل مورد بازدید ق رار گرفته و واجد رشایط استفاده از خدمات
غذایی و م راقبت خانگی تشخیص داده شده اند ،امکان استفاده از
خدمات اضافی را ارائه می کند .ب رای سفارش م راقبت های خانگی
اضافی با مسئول م راقبتهای خانگی منطقه خودتان متاس بگیرید و از
این طریق می توانید م راقبت اضافە بخرید و اگر می خواهید غذای
اضافە مثال ب رای مهامن یا جشن تان بخرید ،با بخش خدمات غذا
کپنهاگ متاس بگیرید.
همچنین این امکان را در اختیار دارید که خدمات غذایی و م راقبت های
خانگی اضافی را از طریق تأمین کننده خصوصی سفارش دهید .راجع بە
تامین کنندە خصوصی می توانید اینجا بیشرت بخوانید:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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ب رای درخواست کمک و حامیت باید با بخش
بازدید منطقە خودتان متاس بگیرید .ب رای
دیدن اطالعات متاسها بە صفحە  14بروید.
همچنین می توانید راجع بە فرصت های
دیگر ب رای کمک و حامیت بە
www.kk.dk/hjemmeplejen
رس بزنید.

آیا وسایل کمکی یا تغییر در خانەتان می
تواند زندگی روزانە را راحت تر کند؟
اگر با از دست دادن مداوم تواناییهای فکری یا جسمی روبرو هستید
می توانید درخواست بازدید جهت وسایل کمکی و کمک ب رای چیدمان شام می توانید مرکز
وسایل کمکی را اینجا پیدا کنید:
خانە داشتە باشید.
Hans Knudsens Plads 3
2100 København Ø
شام می توانید وسایل کمکی پیشنهاد شدە از شهرداری را ببینید و
تلفن35 30 67 68 :
امتحان کنید .همچنین می توانید در مورد نحوه چینش خانه تان،
ب رای داشنت یک زندگی روزمره فعال و مستقل ،راهنامیی و مشاوره
بگیرید .این امر در مرکز وسایل کمکی انجام می شود کە هر
پنجشنبە از ساعت  14.00تا  16.00باز است.
ب رای آمادە کردن وعدەهای غذایی احتیاج بە کمک دارید؟
اگر شام خودتان قادر بە پخنت غذا نیستید ،یک رشتە پیشنهاد بە شام
دادە می شود:
غذا از بیرون ،کە شام غذای آمادە در خانە را تحویل می گیرید
پیشنهاد غذاخوری ،کە شام با دیگ ران در محل غذاخوری
شهرداری با هم غذا رصف می کنید.
کمک جهت پخت غذا
برنامە خرید

شام همچنین می توانید با بخش بازدید
منطقە خودتان متاس بگیرید تا در این زمینە
بە شام اطالعات بیشرت دادە شود.
دفرت ارزیابی می تواند بیشرت بە شام کمک
کند و یک پیشنهاد را بە شام ارائە دهد .می
توانید اطالعات متاس را در صفحە  14ببینید.

جهت تعیین صالحیت شام ب رای دریافت این خدمات ،باید مورد
ارزیابی ق رار بگیرید .می توانید در این مورد بیشرت بخوانید
.www.kk.dk/mad-til-ældre
شهرداری کپنهاگ در فاصلە زمانی  2018-2020ب رای شهروندانی کە از
قبل مورد بازدید ق رار گرفته و واجد رشایط استفاده از خدمات غذایی و
م راقبت خانگی تشخیص داده شده اند ،امکان استفاده از خدمات اضافی
را ارائه می کند .ب رای سفارش م راقبت های خانگی اضافی با مسئول
م راقبتهای خانگی منطقه خودتان متاس بگیرید و از این طریق می توانید
م راقبت اضافە بخرید و اگر می خواهید غذای اضافە مثال ب رای مهامن یا
جشن تان بخرید ،با بخش خدمات غذا کپنهاگ متاس بگیرید.
همچنین این امکان را در اختیار دارید که خدمات غذایی و م راقبت های
خانگی اضافی را از طریق تأمین کننده خصوصی سفارش دهید .راجع بە
تامین کنندە خصوصی می توانید اینجا بیشرت بخوانید:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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احتیاج بە کمک پرستاری حرفەای دارید؟
در موقع اضط راری ،بیامری مزمن یا دورە بیامری اگر بە کمک احتیاج دارید ،شهرداری کپنهاگ
خدمات پرستاری را انجام می دهد .ابتدا در یکی از کلینیکهای درمانی بە شام خدمات پرستاری
دادە می شود ،اما امکان این هم هست کە در متام شبانە روز در خانە بە شام رسزدە شود .می
توانید از دفرت بازدید منطقه خودتان اطالعات بیشرت بدست بیاورید و همچنین درخواست کمک
کنید .در صفحە  14اطالعات متاس را پیدا کنید.

مترین و پیشگیری در خانە بهداشت
اگر ب رای بازپروری یا مقابلە با یک بیامری مزن یا اسرتس بە کمک
احتیاج دارید شهرداری کپنهاگ بە شام خدمات می دهد:
بازپروری
مترینهای مداوم
مترینهای پیشگی رانە هم راه با بازپروری
پیشنهاد ب رای ستون فق رات و مشکالت گردن
پیشنهاد ب رای آسیب مغزی
پیشنهاد ب رای مرض قند
بازدیدهای خانگی پیشگی رانە
پیشنهاد در رابطە با رسطان
کلینیک اسرتس
پیشنهاد جهت  COPDیا بیامریهای قلبی و عروقی
پیشنهاد بە شام یا وابستگان در رابطە با مشکل الکل
یا مواد
کمک جهت ترک سیگار

بخشی از این پیشنهادات احتیاج بە معرفی
از طرف بیامرستان یا دکرت خودتان دارد.
در این رابطە می توانید در
www.kk.dk/sundhed
بیشرت بخوانید یا در ورژن چاپی
از ساملندان در کپنهاگ 2018
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بازدیدهای پیشگی رانە خانگی
متام شهروندان  75سالە حق برخورداری از بازدیدهای پیشگی رانە
دارند ،اگر شام  ٨٠سالتان است حق بازدید ساالنە دارید .بازدیدهای
پیشگی رانە خانگی همچنین بە اف راد بین  65تا  79سالە پیشنهاد می
شود .اگرچە این پیشنهاد شامل کسانی کە خدمات کمک شخصی و
عملی از شهرداری یا مرکز خصوصی دریافت می کنند منی شود.
یک مصاحبە خصوصی با شام توسط یک همکار در امر پیشگیری
انجام می شود یا در یک جلسە با بقیە شهروندان رشکت می کنید.
هردو پیشنهاد بر موضوعی مترکز دارد کە بر زندگی روزانە شام،
سالمتی یا رفاه شام تاثیر دارد.
وقتی بە سن  75سالگی رسیدید یا اگر جزو یکی از گروه های هدف
بازدید پیشگی رانه باشید ،یک پیشنهاد کتبی جهت بازدید خانگی از
شهرداری بە ای-باکس شام ارسال خواهد شد.

اگر می خواهید با بخش کمک های پیشگی رانه
در منطقە خودتان متاس بگیرید،
می توانید اینجا اطالعات متاس
را پیدا کنید:
Amager
forebyggelsesteam-ama@suf.kk.dk
Vanløse/Brønshøj/Husum
forebyggelsesteam-vbh@suf.kk.dk
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
forebyggelsesteam-vkv@suf.kk.dk
Indre By/Østerbro
forebyggelsesteam-ibo@suf.kk.dk
Nørrebro/Bispebjerg
forebyggelsesteam-bin@suf.kk.dk
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باشگاهها و انجمنها
در شهرداری کپنهاگ مجموعە زیادی از فعالیتهای پیشنهادی هست،
ب رای مثال:

می توانید اینجا اطالعات بیشرت در مورد
پیشنهادات سالمت ،بازپروری بدست بیاورید.
www.kk.dk/sundhed

سخ رنانی
آموزش کاربردی در زمینە کامپیوتر و موبایل
ورزش و تحرک
گردش
تئاتر
گروه کر
می توانید اینجا لیستی از باشگاهها ،انجمنها و م راکز فعالیتی
شهرداری را ببینید  www.kk.dk/aktivو
www.aktivaeldreliv.dk
م راقبتهای دندان
اگر امکان رفنت بە کلینیک دندانپزشکی را نداشتە باشید ،در خانە
خودتان می توانید این کمک را دریافت کنید .بخش م راقبت دندان
شهرداری این خدمات را ارائە می دهد:

ب رای اطالعات بیشرت با دفرت ارزیابی
متاس بگیرید .اطالعات
بیشرت را در صفحە  14پیدا کنید

متیز کردن دندان
پرکردن دندان در مقیاس کوچک
اصالح پروتز
دندان مصنوعی
مداوای دندان درد
باید حق عضویت در این برنامە و هزینە خدماتی کە بە شام ارائە می
شود را پرداخت کنید.
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پیشنهاد در مورد پریشانی روحی
اگر احساس می کنید نشانەهای پریشانی روحی دارید یا قبال تشخیص
دادە شدە است کە از آن رنج می برید ،می توانید در مرکز مشاورە
ناهنجاری روحی مشاورە و راهنامیی بگیرید .این مرکز همچنین می
تواند اطالعاتی در رابطه با گروه ها ،شبکه ها و فعالیت های حامیتی
و همچنین م راکز اقامتی به شام ارائه دهد.
مرکز حافظە و مترینها ب رای شهروندان دچار بە آشفتگی روحی در
 De Gamles By på Nørrebroق رار گرفتە است.
خدمات آنها عبارت است:
انواع مترین و مشاورە بە شهروندان دچار بە پریشانی روحی
کە در مرحلە ابتدایی ق رار دارند و آمادگی مترینهای متوسط و
سخت را دارند و می توانند خودشان بە مرکز مترین بروند.
مشاورە ب رای همە شهروندان و وابستگان کە در مورد پریشانی
روحی سوآل دارند و همچنین کسانی کە بدلیل زوال عقل فاقد
انگیزە ب رای چیدمان خانە هستند.
پریشانی روحی جزئی طبیعی دوران پیری نیست ،بلکه به دلیل یک
بیامری در مغ ز ،ایجاد می شود.
نشانەهای اولیە پریشانی روحی معموال اینها هستند:
حافظە ضعیف
سخت شدن انجام کارهای معمولی
اشکال در زبان
فقدان مکان یابی و زمان سنجی
بدشدن یا تضعیف قوە تشخیص
در صورت ابتال بە پریشانی روحی ممکن است نشانەهای دیگری هم
مشاهدە شود.
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می توانید راجع م راکز مشاورە
ب رای پریشانی روحی اینجا
 www.rcd.kk.dkبیشرت بخوانید
همچنین می توانید با مرکز
مشاورە منطقە خودتان متاس بگیرید.

در اینجا بیشرت بخوانید
www.demensraadgivning.kk.dk

اینجا می توانید مراکز مشاورە را پیدا کنید
Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
Demenscenter Aalholmhjemmet
مشاورە تخصصی پریشانی روحی
2452 6399 :تلفن
demensvkv@suf.kk.dk
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Vanløse/Brønshøj/Husum
Demenscenter Pilehuset
مشاورە تخصصی پریشانی روحی
5171 5904 :تلفن
demensvbh@suf.kk.dk

Amager
Demenscenter Højdevang
Sogn
مشاورە تخصصی پریشانی روحی
2492 9596 :تلفن
demensama@suf.kk.dk

Nørrebro/Bispebjerg
Demenscenter Klarahus
مشاورە تخصصی پریشانی روحی
2630 0152 :تلفن
demensbin@suf.kk.dk

Indre By/Østerbro
Demenscenter Fælledgården
مشاورە تخصصی پریشانی روحی
2688 5280 :تلفن
demensiboe@suf.kk.dk

خانەتان دیگر مناسب نیازمندیهای شام نیست؟
می توانید بە خانەای نقل مکان کنید کە کامال ب راساس نیازمندیهای شام تنظیم شدە است .اینجا
می توانید انواع خانەهای شهرداری ب رای ساملندان را ببینید:
خانە ساملندان
اگر امکان تغییر خانە کنونی تان نیست می توانید درخواست
خانە ساملندان کنید.
امکانات ب رای کمک و حامیت مثل خانەهای معمولی است.
خانەهای م راقبت
اگر انجام کارهای روزانە ب رایتان مشکل است ،می توانید ب رای
خانەهای م راقبت درخواست دهید .در خانەهای م راقبت
کارمندان بصورت شبانە روزی بە شام کمک می کنند.
زمانی کە شام در خانەهای م راقبت زندگی می کنید ،می توانید
منزل خودتان را با مبلامن و لوازم خود بچینید.
زمانی کە در خانە م راقبت هستید درست مانند زمانی که در
خانه خود زندگی می کنید می توانید دوستان و بستگانتان را بە
آنجا دعوت کنید.
در خانە م راقبت می توانید در فعالیتهای آنجا رشکت کنید و با
ساملندان دیگر هم راه باشید.
اقامت شبانە روزی موقت
اگر در مدت زمان محدودی احتیاج بە م راقبت اضافە ،بازپروری
یا تسکین دارید و بستگان شام منی توانند از شام مواظبت کنند
می توانید بە خانە م راقبت موقتی بروید
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اینجا می توانید راجع بە
انواع خانەها بیشرت بخوانید:
www.boligertilaeldre.kk.dk
اینجا می می توانید زمان انتظار ،تصاویر و
انواع خانە های م راقبت را در کپنهاگ ببینید.

پیشنهاد و کمک ب رای وابستگان
زمانی کە شام بە تسکین ،مشاورە یا هر کمکی احتیاج دارید،
شهرداری کپنهاگ یک رشتە پیشنهاد بە شام بە عنوان وابستگان دارد.

ب رای اطالعات بیشرت با دفرت ارزیابی منطقە
خودتان متاس بگیرید .صفحە  14را ببینید.

بعنوان اعضاء خانوادە کسی کە دچار پریشانی روحی است ،شام می
توانید از مرکز مشاورە اف راد ابتال بە پریشانی روحی استفادە کنید.
بعنوان اعضاء خانوادە کسی کە مبتال بە رسطان است ،می توانید
از مرکز رسطان و سالمت از طریق پیشنهادهایی مثل مترکز حواس،
مشاوره در مورد نحوه برخورد و م راقبت از بیامر رسطانی و مالقات
بعداز ظهر با بیامر و وابستگان استفادە کنید
عالوە بر آن شهرداری یک دورە ب رای شام بعنوان اعضاء خانوادە کە
باید با این مسائل روزانە روبرو شود برگ زار می کند.
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چطور درخواست کمک کنم؟
 باید با، اگر خواهان کمک یا حامیت هستید.شهرداری کپنهاگ بر پنج بخش تقسیم شدە است
. امکان مالقات شخصی وجود ندارد.دفرت ارزیابی منطقە خودتان صحبت کنید

 متاس بگیرید و شام بە33663366 با دفرت ارزیابی با شامرە تلفن
8.00-15.30  می توانید از ساعت.بخش مربوطە هدایت می شوید
.متاس بگیرید
اگر خواهان متاس با ایمیل با دفرت ارزیابی منطقە خودتان هستید می
:توانید از آدرسهای زیر استفادە کنید
Lokal visitation på Amager
myndighedsafdelingenama@suf.kk.dk
Lokal visitation i Indre By og Østerbro
myndighedsafdelingenibo@suf.kk.dk
Lokal visitation på Vesterbro, Kgs. Enghave
og Valby
myndighedsafdelingenvkv@suf.kk.dk
Lokal visitation på Bispebjerg - Nørrebro
myndighedsafdelingenbin@suf.kk.dk
Lokal visitation i Vanløse, Brønshøj og Husum
myndighedsafdelingenvbh@suf.kk.dk
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مشاورە برای ساملندان
مشاورە ب رای ساملندان
صلیب رسخ بە ساملندان مشاورە ارائە می دهد .اینجا می توانید در
مورد اسباب کشی ،امور مالی ،فعالیتهای ممکن ب رای ساملندان ،امکان
بهرەمندی از یک دوست و هم راه ،دوست بازدیدی همچنین امکان
کمک و حامیت مشاورە بگیرید.

می توانید با بخش مشاورە ب رای ساملندان با
شامرە تلفن 69157157 :متاس بگیرید.

پست الکرتونیک
از اول نوامرب  2014غیر از کسانی کە فعال نیستند ،متام مردم یک
صندوق پستی الکرتونیک گرفتەاند کە از طریق آن نامەهای دولتی را
دریافت می کنند.
اگر می خواهید شام از دریافت پست الکرتونیک مستثنی باشید ،باید
بە بخش شهروندان شهرداری م راجعە کنید .در صفحە  ١٨و  ١٩بیشرت
در مورد آن بخوانید .در مورد رشایط و مستثنی شدن از آن می توانید
در  www.borger.dkبیشرت بخوانید.
در مورد فناوری اطالعات و کمک در مورد صندوق پستی الکرتونیک
نم آیدی در  www.kk.dk/senioritبیشرت بخوانید.
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اطالعات عملی
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خدمات

نحوه درخواست

وسیلە نقلیە معلولین

اگر مشکل فعالیت و تحرک دارید ،مشکل روان پریشی دارید یا دچار آسیب مغزی شدەاید و منی توانید از
وسایل نقلیە عمومی استفادە کنید ،می توانید ب رای استفادە از وسایل نقیلە معلولین درخواست بدهید.
باید با دفرت ارزیابی منطقە خودتان متاس بگیرید .صفحە  12را نگاه کنید.

کمک هزینە مرگ در خانە

ب رای درخواست مرخصی م راقبت باید با دفرت ارزیابی منطقە خودتان متاس بگیرید

مراقبت از وابستگان نزدیک

ب رای درخواست م راقبت از وابستگان نزدیک باید با دفرت ارزیابی منطقە خودتان متاس بگیرید.

وام رهن مسکن

ب رای دریافت وام رهن مسکن باید از طریق شامرە تلفن  3366 3366با بخش خدمات شهروندی متاس
بگیرید.
همچنین می توانید از سیستم خدماتی روی صفحە  borgerservice.kk.dkاستفادە کنید

خدمات خانە

ب رای درخواست خدمات خانە ،باید بە قسمت پرداخت دامنارک با شامرە  7012 8063متاس بگیرید.
شام می توانید قسمت خدمات سایت  borger.dkهم استفادە کنید.

مزایای شخصی

اگر شام بازنشستە هستید ،می توانید ب رای هزینەهای رضوری و معقول کە خودتان امکان پرداخت آن را
ندارید ،درخواست مزایای شخصی کنید ،ب رای مثال هزینە اسباب کشی
ب رای درخواست مزایای شخصی باید بە بخش مزایای شهروندان  65+با شامرە تلفن  3366 3366متاس
بگیرید.

مزایای سالمتی

اگر شام بازنشستە هستید ،می توانید ب رای هزینەهای سالمتی خودتان درخواست مساعدە کنید ،ب رای
مثال ب رای دندان پزشکی ،سمعک فیزیوت راپی یا دارو (دارویی کە بدون تخفیف و از طرف دکرت شخصی
است ،می توانید درخواست مساعدە شخصی کنید).
ب رای درخواست مزایای سالمت ،اول باید یک کارت سالمت بگیرید .می توانید روی سایت  borger.dkیا
با متاس با بخش خدمات مزایای شهروندان  65+با شامرە تلفن  3366 3366آن را بگیرید

فعا لیتها ی

پیشنهادی
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از بخش خدمات شهروندان شهرداری کپنهاگ کمک بگیرید
خدمات روی سایت WWW.KK.DK
در سایت شهرداری کپنهاگ امکان درخواست اکرث خدمات عمومی
عادی وجود دارد .شام خودتان می توانید در مورد رشایط و قوانین
مطالعە کنید و اطالعات در مورد پیشنهادات شهرداری را بدست
بیاورید.
از خدمات شهروندان بپرسید
اگر شام:
در مورد م راجعە بە بخش و کارمند مربوطە مطمنئ نیستید
ب رای تهیە اطالعات روی سایت  www.kk.dkبه کمک نیاز
دارید.
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می توانید با شامرە  33 66 33 66با
شهرداری کپنهاگ متاس بگیرید.
می توانید دوشنبە تا پنجشنبە از ساعت
 8.00-21.00زنگ بزنید
جمعه ها ساعت 8.00-18.00

دریافت مشاورە شخصی در مرکز شهروندی داخل شهر
در مرکز شهروندی داخل شهر می توانید راهنامیی و کمک ب رای
پروندەهای پیچیدەتر و خدمات عمومی دریافت کنید .امکان این را
دارید کە در مرکز شهروندی داخل شهر جلسە شخصی داشتە باشید.
بخاطر داشتە باشید کە در جلسە در مرکز شهروندی شامرە شخصی
 NemIDیا کارت شناسایی معترب هم راه داشتە باشید.

اینجا می توانید مرکز شهروندی
داخل شهر را پیدا کنید:
Nyropsgade 7
1602 København V
دوشنبە – چهارشنبە ساعت 10-17 :
پنجشنبه ساعت 18-9
جمعە ساعت10-15 :

مرکز شهروندی در کتابخانەها
می توانید از صف طوالنی در مرکز شهروندی داخل شهر بپرهیزید و
بە هفت کتابخانە در کپنهاگ کە م راکز شهروندی در آنها دایر هست
رسبزنید .اینجا می توانید ب رای این امور خدمات رسیع دریافت کنید:
پاسپورت
گواهینامە رانندگی (غی راز صدور مجدد گواهینامە گم شدە یا
صدور گواهینامە خارجی)
کارت شناسایی
درخواست ب رای تخفیف اش رتاک تلویزیون
کمک بالعوض ب رای اف راد نیازمند
معاف شدن از پست الکرتونیک
کمک ب رای کارهای مالیاتی ،نم آیدی ،بازنشستگی ،کمک خانە
و پول بیامری
صدور نم آیدی
کارهای ثبتی امور شهروندی ،مثل نقل مکان ،مجوز اقامت،
استعالم آدرس اسم و آدرس مخفی ،کمک هزینە سفر و گروه
دوم قبضها
کارت بیمە درمانی
درخواست ب رای کمک هزینە سالمت
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 آدرس و ساعتهای کاری- مراکز شهروندان در کتابخانەها
Valby Bibliotek
Annexstræde 2
2500 Valby
11-17
11-16
11-14
بستە

 پنجشنبە- دوشنبە
جمعە
شنبە
یکشنبە

Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K
11-17
11-18
11-17
11-15
بستە

Kulturstation Vanløse
Jernbane Allé 38
2720 Vanløse
11-17
10-14
بستە

 جمعە- دوشنبە
شنبە
یکشنبە

 چهارشنبە- دوشنبە
پنجشنبە
جمعە
شنبە
یکشنبە

Bibliotek Rentemestervej
Rentemestervej 76
2400 København NV
10-16
بستە

Brønshøj Bibliotek
Krabbesholmvej 3
2700 Brønshøj

Sundby Bibliotek
Jemtelandsgade 3
2300 København S
10-16
بستە

 جمعە- دوشنبە
 یکشنبە- شنبە

 جمعە- دوشنبە
 یکشنبە- شنبە

12-16
بستە

 جمعە- دوشنبە
 یکشنبە- شنبە

Øbro Jagtvej Bibliotek
Jagtvej 227
2100 København Ø
11-17
بستە

 جمعە- دوشنبە
 یکشنبە- شنبە
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
2200 København N
Telefon: 33 66 33 66
E-mail: suf@suf.kk.dk
www.kk.dk

