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رسگر میا ں

کوپن ہیگن
کے معزز شہری

اس کتابچے میں آپ ،سٹی آف کوپن ہیگن کی جانب سے  65سال سے زائد عمر
کے افراد کو مہیا کی جانے والی بعض خدمات اور مدد و سہارے کی سہولیات
کا جائزہ لے سکتے ہیں۔
سٹی آف کوپن ہیگن میں ،ہامری متام تر توجہ کا مرکز آپ ہیں تاکہ ایک معمر
شہری کی حیثیت سے آپ اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزار سکیں اور وہ افعال
انجام دے سکیں جن کی آپ خواہش رکھتے ہیں – خواہ آپ کو اس کے لیے مدد
درکار ہو تب بھی۔
یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے لیے مختلف رسگرمیوں ،تربیت ،نگہداشت اور
معاون خدمات کی وسیع سہولیات پیش کرتے ہیں۔ ان متام سہولیات کا مقصد
آپ کی روزمرہ زندگی کو محفوظ اور فعال بنیادوں پر استوار کرنا ہے۔

ِ
فہرست مضامین
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مزید خودمختاری کے حصول کے لیے مدد اور تعاون
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کیا آپ کو پیشہ ورانہ نگہداشت کی خدمات درکار ہیں؟

 12کیا آپ کا گھر آپ کی رضوریات کی تکمیل کے لیے موزوں نہیں ہے؟
 14میں مدد کے لیے درخواست کیسے دے سکتی ہوں؟
 15ڈیجیٹل پوسٹ
 16کوپن ہیگن سیڑیزن رسوس سے مدد حاصل کیجیے
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مزید خودمختاری کے حصول کے لیے مدد اور تعاون
آپ کی جانب سے عملی یا ذاتی مدد کے حصول کے لیے درخواست دیے جانے کے بعد تجزیہ کار پہلے اس
بات کا تعین کرے گی کہ آپ مخصوص کاموں کو خود سے انجام دینے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایسا
ہونے کی صورت میں ،میونسپلٹی کی جانب سے آپ کو بحالی کورس کی پیشکش کی جائے گی۔.
طریقہ کا رہے جس میں آپ مختلف کاموں کی ِ
بذات خود
بحالی کورس ایک معینہ وقت کا حامل عملی
ٔ
انجام دہی کی اہلیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بلدیاتی عملے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد
میونسپلٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ آپ کو کس قدر مدد اور سہارے کی رضورت ہے۔

عملی رسگرمیوں کی انجام دہی اور اپنی نگہداشت کے عمل میں مدد
میونسپلٹی ،ایسے معمر شہریوں کے لیے مختلف نوعیت کی خدمات
پیش کرسکتی ہے جو اپنے روزمرہ کاموں کو ِ
بذات خود انجام دینے کی
اہلیت میں روزبروز کمی محسوس کررہے ہوں۔ دیگر باتوں کے عالوہ،
ہم درج ذیل افعال میں مدد اور اعانت فراہم کرتے ہیں:
صفائی
کپڑوں کی دھالئی
خریداری
غسل
لباس پہننے اور اتارنے میں مدد.
سال  2018سے  2020تک ،سٹی آف کوپن ہیگن کی جانب سے ایسے
شہریوں کے لیے اضافی گھریلو نگہداشت اور کھانے آرڈر کرنے کی
سہولت پیش کی جارہی ہیں جن کا پہلے ہی تجزیہ کیا جاچکا ہے اور وہ
ان خدمات کے حصول کے اہل ہیں۔ اگر آپ اضافی گھریلو نگہداشت کا
آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقامی گھریلو نگہداشت کے فراہم کنندہ
سے رابطہ کیجیے اور اگر اضافی کھانوں کے آرڈر کے متمنی ہوں (مثال
کے طور پر مہامنوں کی آمد پر یا پھر کسی تقریب کے اہتامم کے لیے)
توکوپن ہیگن فوڈ رسوس ( )Københavns Madserviceسے
رابطہ کیجیے۔
آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے فراہم کنندگان سے اضافی گھریلو
نگہداشت اور کھانا منگوانے کا انتخاب بھی موجود ہے۔ آپ پرائیویٹ
سیکٹر کے فراہم کنندگان کے بارے میں مزید معلومات اس لنک سے
حاصل کر سکتے ہیں:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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اگر آپ مدد اور سہارے کے لیے درخواست
دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مقامی تجزیاتی
دفرت سے رابطہ کرنا ہوگا۔ رابطے کی معلومات
صفحہ منرب  14پر مالحظہ کی جاسکتی ہیں۔
آپ مدد اور سہارے کی دیگر سہولیات کے
بارے میں مزید معلومات کے لیے درج ذیل
لنک بھی مالحظہ کرسکتے ہیں:
www.kk.dk/hjemmeplejen

کیا معاون آالت یا آپ کی رہائش گاہ میں کی جانے والی تبدیلیاں ،آپ
کی زندگی کو زیادہ باسہولت بناسکتی ہیں؟
اگر آپ دامئی جسامنی یا ذہنی معذوری کا شکار ہوں تو آپ معاون آالت معاون آالت کے سینٹر کا پتہ یہ ہے:
3 Hans Knudsens Plads
یا اپنے گھر کو اپنی رضوریات سے ہم آہنگ بنانے کے لیے درخواست
 2100کوپن ہیگن
دے سکتے ہیں۔
 35 30 67 68ٹیلی فون:
آپ کو ،اپنی پسند کے میونسپلٹی کے معاون آالت دیکھنے اور ان
کے آزمائشی استعامل کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ آپ ،ایک فعال اور
خودمختار روزمرہ زندگی کے لیے اپنے گھر میں ردوبدل کے بارے میں
مشورہ اور ترغیب بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے معاون
آالت کے سینٹر ترشیف الئیے ،جوکہ ہر جمعرات دوپہر  2سے شام 4
بجے تک آپ کی خدمت کے لیے کھال ہے۔
کیا آپ کو کھانوں کی تیاری کے لیے مدد درکار ہے؟
آپ مزید معلومات یا سہولت کے حصول کی
اگر آپ اپنا کھانا خود تیار کرنے کے اہل نہیں رہے تو آپ کے لیے
درخواست دینے کے لیے اپنے مقامی تجزیاتی
خاطرخواہ خدمات دستیاب ہیں:
دفرت سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں۔
پکے پکائے کھانے کی ترسیل ،جس کے ذریعے آپ کے لیے آپ
کے گھر پر کھانا پہنچایا جائے گا.
طَعام کی اسکیمیں ،جس میں آپ میونسپلٹی کی جانب سے فراہم
کردہ متعلقہ مقامات پر دورسوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاسکتے ہیں.
کھانا پکانے میں مدد کی فراہمی.
اشیائے خوردونوش کی خریداری کی اسکیم.

طریقہ کار کی وضاحت
تجزیاتی دفرت آپ کو
ٔ
کرے گا اور متعلقہ خدمت کی فراہمی
کے لیے آپ کا اندراج کرے گا۔ رابطے کی
معلومات صفحہ منرب  14پر مالحظہ کی
جاسکتی ہیں۔

ان خدمات کے حصول کی اہلیت کے تعین کے لیے آپ کو الزماً ایک
تجزیے سے گزرنا ہوگا۔ مزید معلومات یہاں دستیاب ہیں:
.www.kk.dk/mad-til-ældre
سال  2018سے  2020تک ،سٹی آف کوپن ہیگن کی جانب سے ایسے
شہریوں کے لیے اضافی گھریلو نگہداشت اور کھانے آرڈر کرنے کی
سہولت پیش کی جارہی ہے جن کا پہلے ہی تجزیہ کیا جاچکا ہے اور وہ
ان خدمات کے حصول کے اہل ہیں۔ اگر آپ اضافی گھریلو نگہداشت کا
آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مقامی گھریلو نگہداشت کے فراہم کنندہ
سے رابطہ کیجیے اور اگر اضافی کھانوں کے آرڈر کے متمنی ہوں (مثال
کے طور پر مہامنوں کی آمد پر یا پھر کسی تقریب کے اہتامم کے لیے)
توکوپن ہیگن فوڈ رسوس ( )Københavns Madserviceسے
رابطہ کیجیے۔
آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے فراہم کنندگان سے اضافی گھریلو
نگہداشت اور کھانا منگوانے کا انتخاب بھی موجود ہے۔ آپ پرائیویٹ
سیکٹر کے فراہم کنندگان کے بارے میں مزید معلومات اس لنک سے
حاصل کر سکتے ہیں:
https://www.kk.dk/artikel/frit-valg-af-leverandør
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کیا آپ کو پیشہ ورانہ نگہداشت کی خدمات درکار ہیں؟
اگر آپ کو کسی بھی ناگہانی یا دامئی بیامری کے باعث نگہداشت اور عالج درکار ہو ،یا پھر آپ کسی
ایسے عارضے میں مبتال ہوں جس نے آپ کی روزمرہ زندگی کو مشکالت سے دوچار کررکھا ہو تو
اس صورت میں سٹی آف کوپن ہیگن آپ کے لیے نگہداشت کی خدمات مہیا کرتا ہے۔ عام طور پر،
آپ کو میونسپلٹی کے کسی بھی نگہداشتی شفاخانے میں نگہداشت کی خدمات حاصل ہوں گی،
تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ صحت کا جائزہ کار دن بھر میں کسی بھی وقت آپ کے گھر آکر آپ کی
صحت کا جائزہ لے۔ آپ نگہداشت کی خدمات کے حصول کی درخواست دینے کے حوالے سے مزید
معلومات اپنے مقامی تجزیاتی دفرت سے حاصل کرسکتے ہیں۔ رابطے کی معلومات صفحہ منرب  14پر
مالحظہ کی جاسکتی ہیں۔
صحت کے مراکز میں تربیت اور تحفظ
سٹی آف کوپن ہیگن ایسے معمر شہریوں کے لیے خدمات پیش کرتا ہے
جنہیں بحالی اور/یا دامئی بیامری یا ذہنی تناؤ سے چھٹکارے کے لیے
مدد درکار ہے۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ ہرممکن حد تک
آزادانہ اور فعال زندگی گزارنے کے اہل ہیں ،میونسپلٹی آپ کی مدد کے
لیے درج ذیل خدمات پیش کرتی ہے:
بحالی/آبادکاری
نتائج کی نگرانی کے ساتھ تربیت کی فراہمی
بحالی کے عمل سے متعلقہ حفاظتی خدمات
کمر/گردن کی چوٹوں میں مبتال معمر شہریوں کے لیے خدمات
دماغی نقائص کے حامل معمر شہریوں کے لیے خدمات
ذیابیطس کے شکار معمر شہریوں کے لیے خدمات
حفاظتی بنیاد پر گھر پر معالج کی آمد
رسطان کے شکار معمر شہریوں کے لیے خدمات
ذہنی تناؤ کے شفاخانے
ِ
امراض قلب میں مبتال معمر شہریوں کے لیے
 COPDیا
خدمات
آپ یا اہلِ خانہ میں سے کوئی فرد الکوحل/نشے میں مبتال ہو ،تو
اسے مدد کی فراہمی
سگریٹ نوشی کی عادت کے خامتے کے لیے مدد

بعض خدمات کے لیے اسپتال یا معالج کی
جانب سے حوالہ درکار ہوتا ہے۔ مزید
معلومات
 www.kk.dk/sundhedیا کوپن ہیگن
کے معمر شہری  2018کی اشاعتی کاپی میں
مالحظہ کی جاسکتی ہیں۔
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حفاظتی بنیاد پر گھر پر معالج کی آمد
 75سال کی عمر کے متام شہریوں کو حفاظتی بنیاد پر گھر پر معالج کی
آمد ،اور  80سال کی عمر ہوجانے پر ساالنہ بنیاد پر گھر پر معالج کی
آمد کا استحقاق حاصل ہے۔ حفاظتی بنیاد پر گھر پر معالج کی آمد کی
سہولت 65،سے  79سال کی عمر کے درمیان کے مخصوص شہریوں
کو بھی حاصل ہے۔ تاہم ،اس پیشکش کا اطالق ا ُن شہریوں پر نہیں ہوتا
جو پہلے ہی میونسپلٹی یا نجی معالج سے ذاتی اور عملی مدد دونوں
حاصل کررہے ہیں۔
گھر پر حفاظتی عالج معالجے میں مہارت یافتہ بلدیاتی کارکن کی جانب
سے یا تو آپ کا انفرادی انٹرویو لیاجائے گا ،یاپھر دیگر شہریوں کے ساتھ
کسی تقریب میں آپ کو شمولیت کا موقع دیا جائےگا۔ ان دونوں صورتوں
میں اصل توجہ ا ُن موضوعات پر ہوگی جو آپ کی روزمرہ زندگی ،صحت
اور خوشحالی پراثر انداز ہوتے ہیں۔
آپ کی عمر  75برس ہوجانے پر یا اگر/جب آپ کسی اور طریقے سے
گھر پر معالج کی آمد کے ہدف گروپ میں شمولیت کے اہل ہوجائیں تو
آپ کو سٹی آف کوپن ہیگن کی جانب سے اپنے ای بوکس ()e-boks
میں تحریری طور پر ایک پیشکش موصول ہوگی۔

8

اگر آپ اپنی مقامی حفاظتی اعانتی ٹیم سے رابطے کے
خواہشمند ہیں تو ان سے رابطے کی معلومات کو ذیل میں
مالحظہ کرسکتے ہیں:
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

کلب اور انجمنیں
سٹی آف کوپن ہیگن ،آپ کی شمولیت کے لیے بے شامر رسگرمیاں پیش
کرتا ہے ،جن میں شامل ہیں:
پریزینٹیشنز
ذاتی کمپیوٹرز اور موبائل فونز کے استعامل کے حوالے سے
تربیتی کورسز
جسامنی ورزش
سیر و سیاحت
تھیٹر
اجتامعی گلوکاری

آپ صحت کی خدمات ،بحالی وغیرہ کی مزید
معلومات  www.kk.dk/sundhedپر
مالحظہ کرسکتے ہیں۔

آپ ،میونسپلٹی کے کلبوں ،انجمنوں اور رسگرمیوں کے مراکز کی
فہرست  www.kk.dk/aktivاور http://aktivtaeldreliv.dk
پر مالحظہ کرسکتے ہیں۔
دانتوں کی نگہداشت
اگر آپ کسی دندان ساز شفاخانے میں ِ
بذات خود جانے کے اہل نہیں،
تو آپ اپنے گھر میں دانتوں کی نگہداشت کی خدمت حاصل کرسکتے
ہیں۔ میونسپلٹی کی جانب سے پیش کردہ دانتوں کی نگہداشت میں
شامل ہیں:

مزید معلومات کے لیے اپنے مقامی تجزیاتی
دفرت (صفحہ منرب  )14سے رابطہ کیجیے۔

دانتوں کی صفائی
چھوٹے پیامنے پر دانتوں کی بھرائی کا عمل
مصنوعی دانتوں کی درستگی
نقلی بتیسی لگنا
دانتوں کے درد کا عالج.
آپ کو ،اسکیم کا رکن بننے یا عالج کے حصول کے لیے الزماً ادائیگی
کرنا ہوگی۔
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دماغی خلل میں مبتال معمر شہریوں کے لیے خدمات
اگر آپ کو خود میں دماغی خلل کی عالمات محسوس ہوں ،یا پھر معالج کی
سے دماغی خلل کا عارضہ تشخیص کیا گیا ہو تو آپ دماغی خلل کے مشورہ
مرکز سے مشاورت و رہنامئی حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ مرکز ،آپ کو معاون
گروپس ،نیٹ ورکس ،رسگرمیوں اور اقامت گاہ کے بارے میں معلومات
بھی مہیا کرسکتا ہے۔
دماغی خلل کے عارضے میں مبتال شہریوں کے لیے یادداشت اور تربیت
کا مرکز Nørrebro ،ڈسٹرکٹ میں قدیم آبائی کمیونٹی
 De Gamles Byمیں قائم ہے۔
یہ مرکز درج ذیل خدمات پیش کرتا ہے:
ابتدائی مرحلے کے دماغی خلل کے شکار ایسے شہریوں کے لیے
مختلف نوعیت کی تربیت اور مشاورت جو معتدل سے سخت
درجے کے تربیتی عمل میں رشکت کرسکتے ہوں اور جنہیں مرکز
آنے جانے کے لیے ذرائع نقل و حمل کی رضورت نہ ہو۔
ایسے متام شہریوں اور نگہداشت پر مامور افراد/افرا ِد خانہ کے
لیے مشاورتی سہولت کا عملہ موجود ہے ،جو دماغی خلل کے
عارضے کے حوالے سے معلومات اور اس بات کا مشورہ اور
ترغیب حاصل کرنا چاہتے ہوں کہ اپنے گھر کو دماغی خلل میں
مبتال افراد کی رضوریات سے ہم آہنگ کیونکر بنایا جاسکتا ہے۔
دماغی خلل کا تعلق عمر کی زیادتی سے نہیں ہے۔ یہ ایک دماغی مرض
کے باعث پیدا ہوتا ہے۔
کسی بھی فرد میں دماغی خلل کی ابتدائی عالمات میں درج ذیل عوامل
شامل ہوتے ہیں:
یادداشت کھو جانا
روزمرہ کیے جانے والوں کاموں کو کرنے میں مشکالت
گفتگو یا الفاظ کے چناؤ میں مشکالت
وقت یا موجودہ جگہ کے حوالے سے ناشناسی
فیصلے کی کمزور یا ناقص اہلیت
ان کے عالوہ دماغی خلل کی دیگر عالمات بھی ظاہر ہوسکتی ہیں۔
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آپ مشاورتی مرکز برائے دماغی خلل کے
بارے میں مزید معلومات
 www.red.kk.dkپر حاصل کرسکتے ہیں۔
آپ اپنے مقامی مشاورتی مرکز سے بھی رابطہ
کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات کے لیے مالحظہ کریں
www.demensraadgivning.kk.dk

آپ کے مقامی مشاورتی مراکز
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Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Vanløse/Brønshøj/Husum

Amager

Demenscenter Aalholm
hjemmet
دماغی عارضے کا مشیر
2452 6399 :ٹیلیفون
demensvkv@suf.kk.dk

Demenscenter Pilehuset
دماغی عارضے کا مشیر
5171 5904 :ٹیلیفون
demensvbh@suf.kk.dk

Demenscenter Højdevang
Sogn
دماغی عارضے کا مشیر
2492 9596 :ٹیلیفون
demensama@suf.kk.dk

Nørrebro/Bispebjerg

Indre By/Østerbro

Demenscenter Klarahus
دماغی عارضے کا مشیر
2630 0152 :ٹیلیفون
demensbin@suf.kk.dk

Demenscenter Fælledgården
دماغی عارضے کا مشیر
2688 5280 :ٹیلیفون
demensiboe@suf.kk.dk

کیا آپ کا گھر آپ کی رضوریات سے ہم آہنگ نہیں رہا؟
آپ کو ایک ایسے گھر میں منتقل ہونے کا اختیار حاصل ہے جو آپ کی رضوریات سے ہم آہنگ ہو۔
معمر افراد کے لیے میونسپلٹی کی مختلف رہائشی سہولیات یہ ہیں:
معمر افراد کی رہائش ()ÆLDREBOLIG
اگر آپ کے موجودہ گھر کو آپ کی رضوریات کے مطابق بنانا
ممکن نہ ہو تو آپ معمر افراد کی رہائش گاہ کے لیے درخواست
دے سکتے ہیں۔
عمومی رہائش گاہ سے معمر افراد کی رہائش گاہ میں منتقل
ہونے پر آپ کو حاصل ہونے والی مدد اور سہارے کی سہولیات
میں کوئی فرق نہیں آئےگا۔.
اقامتی پناہ گاہ ()PLEJEBOLIG
اگر آپ کو اپنے روزمرہ کاموں کی انجام دہی میں مشکالت
درپیش ہوں تو آپ پناہ گاہ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
پناہ گاہ میں دن کے  24گھنٹے ،عملہ آپ کی مدد کے لیے
موجود رہتا ہے۔
پناہ گاہ میں رہتے ہوئے ،آپ اپنے ذاتی گھر کو اپنی رضورت
ِ
رضوریات زندگی کی اشیاء سے آراستہ
کے مطابق فرنیچر اور
کرسکتے ہیں۔
آپ یہاں بھی اپنے دوستو ں اور افرا ِد خانہ سے بالکل اسی طرح
مالقات کرسکتے ہیں جیسے اپنے ذاتی گھر میں کرتے ہیں۔
پناہ گاہ میں رہتے ہوئے ،آپ کو نگہداشتی مرکز کی تقریبات میں
رشکت اور دیگر معمر شہریوں سے مالقات کا موقع بھی میرس
آئے گا۔
 24گھنٹوں پر محیط عارضی قیام
اگر آپ کو مخترص وقت کے لیے اضافی نگہداشت ،بحالی یا
آرام و سکون کی رضورت ہو اور گھر میں یہ عوامل میرس نہ
ہوں تو آپ اقامت گاہ میں  24گھنٹوں کے لیے عارضی قیام کی
درخواست بھی دے سکتے ہیں۔.
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آپ مختلف اقامتی سہولیات کے
بارے میں جاننے کے لیے
www.boligertilaeldre.kk.dk
مالحظہ کرسکتے ہیں۔
آپ یہاں سہولت کے حصول میں درکار وقت
اور رہائش گاہ کی بناوٹ کے حوالے سے
معلومات کے حصول کے ساتھ ساتھ کوپن ہیگن
میں موجود مختلف اقامتی پناگاہوں کے بارے
میں پڑھ بھی سکتے ہیں۔

نگہداشت پر مامور افراد/اہلِ خانہ کے لیے تعاون اور خدمات
سٹی آف کوپن ہیگن کے پاس نگہداشت پر مامور ایسے افراد/اہلِ خانہ
کے لیے بے شامر خدمات دستیاب ہیں جنہیں آرام و سکون ،مشاورت یا
دیگر نوعیت کی مدد درکار ہو۔

مزید معلومات کے لیے اپنے مقامی تجزیاتی
دفرت سے رابطہ کیجیے (صفحہ منرب 14
مالحظہ کیجیے)۔

دماغی خلل میں مبتال شخص کی نگہداشت پر مامور فرد/خاندان کے
رکن حیثیت سے ،آپ ‘مشاورتی مرکز برائے دماغی خلل میں مبتال
افراد’ جیسے اداروں سے تعاون اور مشاورت حاصل کرسکتے ہیں۔
رسطان میں مبتال شخص کی نگہداشت پر مامور فرد کی حیثیت سے
آپ مرکز برائے رسطان اور صحت کی جانب سے فراہم کردہ خدمات
سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان خدمات میں بیامری سے متعلق مکمل
آگاہی سیشنز ،رسطان میں مبتال مریض کی نگہداشت کے حوالے سے
مشاورت کا حصول اور شام کے اوقات میں مریض اور نگہداشت پر
مامور فرد/افراد ،دونوں کے ساتھ کیے جانے والے سیشنز شامل ہیں۔
اس کے عالوہ ،میونسپلٹی کی جانب سے ایک ایسا کورس بھی پیش کیا
جاتا ہے جو نگہداشت پر مامور افراد کو روزمرہ زندگی میں آنے والے
مسائل اور معامالت کے حل میں مدد دیتا ہے۔
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میں مدد کے لیے درخواست کیسے دے سکتا ہوں؟
سٹی آف کوپن ہیگن ،پانچ مقامی عالقوں میں تقسیم ہے۔ اگر آپ مدد یا سہارے کی سہولیات حاصل
کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو الزماً اپنے مقامی تجزیاتی دفرت سے رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ ِ
بذات خود اس
سہولت کے حصول کے لیے ترشیف نہیں السکتے۔
مرکزی تجزیاتی خدمت سے  3366 3366پر رابطہ کرکے اپنے
مقامی تجزیاتی دفرت کی جانب رہنامئی کی درخواست کیجیے۔ آپ صبح
 8:00بجے سے سہ پہر  3:30بجے تک کال کرسکتے ہیں۔
اگر آپ اپنے مقامی تجزیاتی دفرت سے بذریعہ ای میل رابطہ کرنا چاہتے
ہیں تو اپنا متعلقہ ای میل ذیل میں مالحظہ کرسکتے ہیں:
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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معمر شہریوں کے لیے مشاورت
معمر شہریوں کے لیے مشورہ
ڈینش ریڈکراس کی جانب سے معمر افراد کے لیے مشاورت پیش کی
جاتی ہے۔ ان مشاوراتی خدمات میں منتقلی ،ذاتی اخراجات ،معمر افراد
کے لیے رسگرمیاں اور کسی ساتھی یا مالقاتی کا حصول شامل ہیں۔ اس
کے عالوہ ان کی جانب سے آپ کو مدد اور سہارے کے حصول کے
امکانات کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔

آپ ،معمر افراد کے لیے ڈینش ریڈ کراس کی
مشاوراتی خدمت سے  6915 7157پر
رابطہ کرسکتے ہیں۔

ڈیجیٹل پوسٹ
مستثنی فرد کو ایک
یکم نومرب  2014سے ،واضح طور پر ہر غیر
ٰ
ڈیجیٹل میل بکس کی سہولت مہیا کی گئی ہے ،جس میں آپ مجاز
اداروں کی جانب سے برقی مراسلے وصول کرسکتے ہیں۔
اگر آپ ڈیجیٹل میل بکس کے حوالے سے استثناء کی درخواست دینا
چاہتے ہیں تو آپ کو شہری خدمت سے رابطہ کرنا ہوگا۔
مزید معلومات صفحہ منرب  18اور  19پر مالحظہ کی جاسکتی ہیں۔
آپ ،ڈیجیٹل پوسٹ سے استثناء کے ضوابط کے بارے میں
 www.borger.dkپر مزید مواد مالحظہ کرسکتے ہیں۔
آپ www.kk.dk/seniorit ،آئی ٹی کے بارے میں پڑھنے کے
ساتھ ساتھ اپنے ڈیجیٹل میل بکس NemID ،وغیرہ کو استعامل کرتے
ہوئے مدد حاصل کرسکتے ہیں۔
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عملی معلومات
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پیشکشیں اور خدمات

سہولیات کے حصول کی
درخواست کیسے دی جائے

معذور افراد کے لیے نقل و
حمل کی اسکیم

اگر آپ حرکت پذیری ،دماغی خلل یا دماغی چوٹ کے حوالے سے شدید مسائل سے دوچار ہیں اور نقل و حمل
کے عوامی ذرائع استعامل نہیں کرسکتے تو آپ معذور افراد کے لیےدستیاب نقل و حمل کی اسکیم کے حصول
کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سہولت کے حصول کے لیے اپنے مقامی تجزیاتی دفرت سے رابطہ کیجیے
(صفحہ منرب  12مالحظہ کیجیے)

گھر پر قریب املرگ افراد کی
نگہداشت کے لیے نگہداشت
پر مامور فرد کا االؤنس

اگر آپ نگہداشتی رخصت کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ کو مقامی تجزیاتی دفرت سے رابطہ کرنا چاہیے۔

ِ
فرد/رشیک
فیملی کے قریبی
حیات کی نگہداشت

ِ
فرد/رشیک حیات کی نگہداشت پر مامور ہونا چاہتے ہیں تو برا ِہ کرم اپنے مقامی
اگر آپ اپنی فیملی کے قریبی
تجزیاتی دفرتسے رابطہ کیجیے۔.

امدا ِد باہمی کی رہائش گاہ کے
لیے ڈپازٹ لون

اگر آپ ڈپازٹ لون کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو  3366 3366پر شہری خدمت سے رابطہ کیجیے۔
آپ  borgerservice.kk.dkپر ِ
بذات خود خدمت کے حصول کا استعامل بھی کرسکتے ہیں

اقامتی فوائد

اگر آپ اقامتی فوائد کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو برا ِہ کرم  7012 8063پر
 Udbetaling Danmarkپر رابطہ کیجیے۔
آپ  borger.dkپر ِ
بذات خود خدمت کے حصول کا استعامل بھی کرسکتے ہیں

ذاتی اضافی تعاون

اگر آپ پنشن پر ہیں تو ایسے رضوری اور مناسب اخراجات کے لیے ذاتی اضافی تعاون کی درخواست
دے سکتے ہیں جنہیں آپ خود سے پورا نہیں کرسکتے ،مثال کے طور پر ایک گھر سے دورسے گھر
میں منتقلی۔
اگر آپ ذاتی اضافی تعاون کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو  3366 3366پر شہری خدمت سے
رابطہ کیجیے۔

صحت کے حوالے سے اضافی
تعاون

اگر آپ پنشن پر ہیں تو آپ صحت کے حوالے سے مختلف اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اضافی تعاون کی
درخواست دے سکتے ہیں ،جیسے کہ دانتوں کی نگہداشت ،سامعتی آالت ،فزیو تھراپی اور ادویاء (اگر معالج
کی جانب سے دوائیوں کی تشخیص یا ان میں رعایت نہ کی گئی ہو ،تاہم متبادل کے طور پر آپ کو الزماً ذاتی
اضافی تعاون کے لیے درخواست دینی چاہیے)۔
صحت کے حوالے سے اضافی تعاون کی درخواست دینے کے لیے ،آپ کو الزماً پہلے ہیلتھ کارڈ
( )helbredskortکے حصول کی درخواست دینا ہوگی۔ آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے  border.dkپر درخواست
دے سکتے ہیں یا پھر  3366 3366پر شہری خدمت سے رابطہ کرکے مدد حاصل کرسکتے ہیں۔

رسگر میا ں
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کوپن ہیگن کی شہری خدمت سے مدد حاصل کیجیے
 WWW.KK.DKپر ِ
بذات خود خدمت کا حصول
آپ سٹی آف کوپن ہیگن کی ویب سائٹ کے ذریعے مقبو ِل عام عوامی
فوائد سے فیضیاب ہونے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس ویب
سائٹ پر آپ لوازمات و ضوابط کے بارے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ
میونسپلٹی کی خدمات کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکتے
ہیں۔
شہری خدمت سے دریافت کیجیے
اگر آپ کو:
نہیں معلوم کہ مدد کہاں سے کیسے حاصل کی جائے
 www.kk.dkیا ِ
بذات خودسہولتی خدمات پر معلومات کے
حصول کے لیے مدد درکار ہو.
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آپ سٹی آف کوپن ہیگن کو 33 66 33 66
پر کال کرسکتے ہیں۔
آپ پیر سے جمعرات صبح  8:00بجے سے
رات  9:00بجے اور جمعہ کو صبح 8:00
بجے سے شام  6:00بجے کے درمیان کال
کرسکتے ہیں۔

اندرونِ شہر شہری خدمت کے مرکز پر انفرادی مشاورت
حاصل کیجیے اندرونِ شہر شہری خدمت کے مرکز
()Borgerservice Indre By
پر آپ زیادہ پیچیدہ معامالت اور عوامی فوائد/خدمات کے لیے رہنامئی
اور مدد حاصل کرسکتے ہیں۔ آپ اس مقصد کے لیے ِ
بذات خود اندرونِ
شہر شہری خدمت کے مرکز پر ترشیف السکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو
اپنے ساتھ یاد سے  NemIDیا مستند فوٹو  IDبھی الئیے۔

اندرونِ شہر شہری خدمت کا پتہ:
Nyropsgade7
 1602کوپن ہیگن
پیر سے بدھ صبح  10سے شام 5
جمعرات صبح  9سے شام 6
جمعہ صبح  10سے سہ پہر 3

الئربیوں میں شہری خدمت
آپ کوپن ہیگن میں اندرونِ شہر شہری خدمت کے تحت موجود،
شہریوں کی خدمت کے لیے شاخوں کی حامل،سات الئربیوں میں سے
کہیں بھی بغیر کسی قطار کے داخل ہوسکتے ہیں۔ الئربیری کی شاخیں،
شہری خدمت کی جانب سے پیش کردہ بعض خدمات مہیا کرتی ہیں۔
ان میں بے شامر خدمات شامل ہیں جیسے کہ:
پاسپورٹ
ڈرائیونگ الئسنس (ماسوائے گمشدہ ڈرائیونگ الئسنس کے
حصول اور غیرملکی ڈرائیونگ الئسنس کی تبدیلی کے)
شناختی کارڈ
ٹی وی الئسنس کی رعایت شدہ فیس کے لیے دی جانے والی
درخواست
رضورت مند افراد کے لیے عطیات
ڈیجیٹل پوسٹ سے استثناء
مختلف معامالت جیسے کہ ٹیکس ،NemID ،پنشن ،اقامتی
فوائد اور عاللت کی صورت میں ملنے والے فوائد پر باہمی
خدمت
 NemIDکا اجراء
ڈینش قومی اندراج کے معامالت جیسے کہ منتقلی ،رہائشی اسناد
کا ثبوت ،پتے کی معلومات ،نام اور پتے کا تحفظ ،سفری اخراجات
کی واپسی اور گروپ  2بلز
صحت کا بیمہ کارڈ
صحت کے حوالے سے اضافی تعاون کے حصول کی درخواست.
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ِ
اوقات کار
الئربیریوں میں شہری خدمت – پتے اور
Bibliotek Rentemestervej

Hovedbiblioteket

Valby Bibliotek

76 Rentemestervej
København NV 2400

15 Krystalgade
København K 1172

2 Annexstræde
Valby 2500

پیر سے جمعہ
ہفتہ اتوار

صبح  10سےشام 4
بند

Brønshøj Bibliotek

Sundby Bibliotek

Kulturstation Vanløse

3 Krabbesholmvej
Brønshøj 2700

3 Jemtelandsgade
København 2300

38 JernbaneAllé
Vanløse 2720

پیر سے جمعہ
ہفتہ ۔ اتوار

دوپہر  12سے شام4
بند

Øbro Jagtvej Bibliotek
227 Jagtvej
København 2100
پیر سے جمعہ
ہفتہ ۔ اتوار
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پیر سے بدھ
جمعرات
جمعہ
ہفتہ
اتوار

صبح  11سے شام 5
صبح  11سے شام 6
صبح  11سے شام 5
صبح  11سے شام 3
بند

پیر سے جمعرات
جمعہ
ہفتہ
اتوار

صبح  11سے شام 5
صبح  11سے شام 4
صبح  11سے دوپہر2
بند

صبح 11سے شام5
بند

پیر سے جمعہ
ہفتہ ۔ اتوار

صبح  10سے شام4
بند

پیر سے جمعہ
ہفتہ
اتوار

صبح  11سے شام 5
صبح  10سے دوپہر 2
بند
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KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds og Omsorgsforvaltningen
Sjællandsgade 40
København N 2200
Telefon: 33 66 33 66
Email: suf@suf.kk.dk
www.kk.dk

