
 برای راهنمایی و کمک
کارت کوپن – کمک اضافی برای شما

اضافی برای شما کارت کوپن – کمک



 سیستم کارت کوپن چه
است؟

 با کارت کوپن شهرداری کپنهاک شما هفته ای از نیم ساعت حمایت
 و کمک اضافی بهرهمند میشوید. و این کامالٌ به خودتان بستگی

.دارد ، که از این وقت اضافی چه استفاده ای بکنید



 بازدید از موزه
هنرها



 بازدید از محل

 های مورد
عالقه



خوانی برای کتاب دریافت کمک

 دریافت کمک

 برای کارهای
روزانه



خانه رفتن به قهوه



نحوه استفاده از سیستم کارت کوپن
 شما میتوانید به مدت نیم ساعت بیشتر درطول

 یک هفته از کوپن  استفاده کنید ، و یا شما
 میتوانید آنها را ذخیره کرده و در فعالیتهای دیگر

 و درازمدت استفاده نمائید.  به عبارت دیگر
 امکان انعطاف در برابر خواسته های مختلف

 شما وجود دارد . شما میتوانید این کمکهای
 اضافی را تا سه ساعت در عرض شش هفته

 ذخیره نمائید. شما همچنین میتوانید از کوپن خود
 با دیگران  که کوپن دارند استفاده کنید و بدین

 ترتیب شما به طور مشترک از فعالیتهای الزمه
استفاده میکنید

 چه زمانی میتوانید از سیستم کوپن استفاده
کنید؟

 اگر شما در خانه خود زندگی میکنید و کارت 
 کوپن دارید ، میتوانید بعد از توافق با نزدیک

 ترین شخص کمکی خود، در روزهای کاری هفته
  تا ساعت 22 از این کارت کوپن استفاده کنید
 و اگر شما در خانه سالمندان زندگی میکنید.
 ، میتوانید از کارت کوپن در هر روز هفته تا
 ساعت 22 با همآهنگی شخص کمکی خودت

استفاده کنید

 از کارت کوپن چه استفاده هایی میتوانید
بکنید؟

 این شما هستید که تصمیم میگیرید که از کارت
 کوپن برای چه استفاده شود. این میتواند از یک

 کمک اضافی برای نظافت خانه خودت و یا کمک
برای رفتن به پارک تفریحی باشد.

شما باید به چه مواردی توجه داشته باشید؟
: توجه داشته باشید به

•

 اگر هزینه های ورودی و یا هزینه ای برای
 غذا باشد ، شما باید فقط هزینه غذای خودت را
 پرداخت کنید  و شهرداری هزینه های احتمالی

کارمندان  را پرداخت میکند.

•

 اگر در رابطه با استفاده از کارت کوپن احتیاج
 به کمک  خاصی برای حمل و نقل داشتید ،

 باید از طرح حمل و نقل موویا استفاده کنید.
 شما میتوانید از راهنمایتان و شخص کمکی

 نزدیک خود بخواهید که برای شما بیشتر
 توضیح بدهند.



 موارد استفاده از طرح
سیستم کارت کوپن

 شما هفته ای 30 دقیقه میتوانید از کمک اضافی •
استفاده کنید.

 امکان ذخیره کردن کوپن را دارید ، البته حداکثر •
3 ساعت استفاده از کمک اضافی در 6 هفته.

 کارت کوپن را میتوانید با کارتهای دیگران ادغام•
 کنید ) روی هم قرار دهید ( که امکان استفاده از

امکانات و فعالیتهای مشترک را میدهد
 اگر شما در خانه سالمندان زندگی میکنید ،•

 میتوانید با همآهنگی پرسنل پرستاری در هر روز
 هفته و حتی شنبه و یکشنبه تا ساعت 22 از کارت

کوپن استفاده نمائید.
 اگر در خانه خودتان  زندگی میکنید و پرستار•

 خانگی دارید ، میتوانید با همآهنگی نزدیکترین
 شخص کمکی تا ساعت 22  در هر روز کاری

هفته از کارت کوپن استفاده کنید.
 در صورت وجود هزینه ورودی یا غیره ، بایستی •

فقط سهم خودتان را پرداخت کنید.
 مراحل استفاده کارت کوپن بایستی با خانه•

سالمندان و یا افراد کمکی برنامه ریزی شود.

رستوران رفتن به



کپنهاک پارکهای رفتن به 



 رفتن به سیاره

 آبی  بلوو
                    پلنیط





 همچنین کارت کوپن در موارد
زیر مورد استفاده است.

کمک برای پذیرش مهمان •
 قهوه  و صحبت کردن در مورد همه چیز ، از •

کوچک تا بزرگ
ورق و کارت بازی کردن و یا بازیهای دیگر •
وسایل زینتی درست کردن برای عید کریسمس •
 موسیقی گوش دادن ، نگاه کردن به تصاویر •

در آلبوم عکس
 حمام و یا ماساژ ، مرتب کردن موی سر و یا •

مانیکور
 جمع و جور کردن و تمیز کردن کشوها و •

کابینت
یادگیری استفاده از کامپیوتر •
تعمیرات کوچک •
بازدید از دوستان و خانواده •

رفتن به پارک تفریحی تیولی •
برای خرید کردن •
به نمایشگاه و به دیدنیها رفتن •
 پیاده روی و دوچرخه سواری با سه چرخه •
سواری•

بازدید از محل های قدیمی 
 بازدید کردن از پارک کپنهاک ، گورستان و یا •
جا های دیگر•

رفتن به اداره پست و بانک 
آرایشگاه •

KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Center for Omsorg og Rehabilitering
Juni 2017


	برای راهنمایی و کمک
	سیستم کارت کوپن چه است؟
	نحوه استفاده از سیستم کارت کوپن
	چه زمانی میتوانید از سیستم کوپن استفاده کنید؟
	از کارت کوپن چه استفاده هایی میتوانید بکنید؟
	شما باید به چه مواردی توجه داشته باشید؟

	موارد استفاده از طرح سیستم کارت کوپن
	همچنین کارت کوپن در موارد زیر مورد استفاده است.




