
 واؤچر - آپ کے لئے
اضافی مدد

تحریک کے لئے



واؤچر کا نظام کیا ہے؟

 کوپن ہیگن بلدیہ کے واؤچر کےذریعہ آپ کو فی ہفتہ 
 آدھے گھنٹے کی اضافی مدد ملتی ہے۔ یہ مکمل طور
 پر آپ پر منحصر  ہے کہ وقت کیسے استعمال کریں۔

 یہ کتابچہ آپ کو تحریک دے گا  کہ آپ اضافی وقت کس
  طرح استعمال کر سکتے ہیں۔



 ایک آرٹ میوزیم

کا دورہ



دیدہ مقامات
 پسن

کا دورہ



حاصل کریں کے لئے امداد کتابیں پڑھنے

 روزانہ کے کام

 میں مدد حاصل

کریں



دورے کیفے کے



 آپ کس طرح واؤچر کے نظام کو استعمال  کر
سکتے ہیں ؟

 آپ ہفتے میں ایک بار آدھے گھنٹے اضافی
 حمایت کے لئے واؤچر کا نظام استعمال کر

 سکتے ہیں، یا پھر آپ  واؤچر کے وقت کو بچا
 کراسے طویل سرگرمیوں کے لئے استعمال

 کرسکتے ہیں۔ . دوسرے الفاظ میں، یہ لچک
 آپ کی خواہشات پر منحصر ہے. آپ صرف
 مجموعی حمایت کے تین گھنٹے ہر چھٹے
 ہفتے تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ . آپ کسی

 دوسرے واؤچر رکھنے والے کے ساتھ مل کر
 بھی اپنا واؤچر مشترکہ سرگرمیوں کی حمایت

 کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

 آپ کب واؤچر کے نظام کو استعمال  کر سکتے
ہیں ؟

 اگرآپ گھر میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس
 واؤچر ہے، تو آپ اپنے مددگار کے ساتھ طے
 کر کے  واؤچر  شام دس بجے تک ،ہفتے کے

 روز مرہ کے دنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔
 اگر آپ ایک نرسنگ ہوم میں رہتے ہیں تو آپ
 واؤچر اپنے رابطہ شخص کے ساتھ  طے کر
 کے، شام دس بجے تک ،ہفتے کے روز مرہ

 کے دنوں میں اور اختتام ہفتہ میں  استعمال کر
سکتے ہیں۔

 آپ کس لیے واؤچر کے نظام کو استعمال  کر 
سکتے ہیں ؟

 یہ چناؤ آپ خود کرتے ہیں کہ واؤچر کس مقصد
 کے لئے استعمال میں الیا جائے۔ اسے گھر کی

Tivoliاضافی صفائی سے لیکر
 جاتے تک کی امداد کے لئے استعمال کیا جا

سکتا ہے۔

 اپ کو کس چیز کے  بار ے میں باخبر رہنا
چاہیے ؟

باخبر رہیں کہ

 کسی بھی داخلی دروازے کی فیس یا کھانے•
 کی قیمت کے لئے، آپ کو صرف اپنے

 آپ کے لئے ادائیگی کرنی ہے. بلدیہ کے
 مالزمین  کے اخراجات کی ادائیگی بلدیہ

.کرے گی۔

  اگر آپ واؤچر سسٹم کے استعمال میں•
 شامل ہیں اور اپ کو، نقل و حمل کے لیے

  خصوصی مدد کی ضرورت ہے تو آپ
 ٹرانسپورٹ سکیم ، استعمال کر سکتے 

  ہیں۔  اپ مزید معلومات کے لیے رابطہ کے
شخص یا  فوری مددگار سے

Movia  پوچھ سکتے ہیں۔ 



واؤچر سکیم کے بارے
میں حقائق

 آپ اضافی امداد کے 30 منٹ  فی ہفتہ حاصل کر سکتے•
ہیں۔

 اپنے کلپس کو بچانا ممکن ہے. زیادہ سے زیادہ کل حمایت•
 کے تین گھنٹے ہر چھٹے ہفتے۔

ا•  کلپس دیگر شہریوں کے کلپس کے ساتھ ضم کیا جا سکت
 ہے، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں کو

 .انجام دیا جا سکتا ہے
 اگر آپ ایک نرسنگ ہوم میں رہتے ہیں تو آپ واؤچر اپنے•

 رابطہ کے شخص کے ساتھ  طے کر کے ، شام دس بجے
 تک ،ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں اور اختتام ہفتہ کو

استعمال کر سکتے ہیں ۔
 اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور آپ کو مددگار •

 حاصل ہے تو  واؤچر آپ اپنے مددگار کے ساتھ  طے کر
 کے، شام دس بجے تک ،ہفتے کے روز مرہ کے دنوں میں

استعمال کر سکتے ہیں۔
 کسی بھی داخلی دروازے کی فیس یا اس سے ملتے جلتے•

 اخراجات کے سلسلے میں، آپ کو صرف اپنے آپ کے لئے
ادائیگی کرنی ہے۔

 کلپ کی منصوبہ بندی دیکھ بھال کے مرکز اور آپ کی مدد•
سے کی جائے گی۔

دورے ریسٹورنٹ کے



واک پارکوں میں ایک کوپن ہیگن کے



 بلیو سیارے کے

دورے





واؤچر کے نظام کو اس مقصد
کے لئے بھی استعمال کیاجا سکتا ہے۔

مہمانوں کی خاطر مدارات  کرنے میں مدد •
 کافی اور دیگر سنیکس کے بارے میں •
سولٹیئر  یا تاش  یا دیگر کھیل •

  کھیلنے  میں
کرسمس کے لئے تیاری •
 موسیقی سننے اور ایلبم میں تصویر •

دیکھنے کے لیئے۔
 مساج کے ساتھ نھانے، بال سنوارنے اور •

 مینیکیور کے لیئے۔
دراز اور الماری کی صفائی کے لئے •
کمپیوٹر کا استعمال سیکھنا۔ •
چھوٹی مرمت •

خاندان اور دوستوں کی مالقات •
•Tivoli سفر
خریداری اور شاپنگ•
نمائش اور سائٹس•
 جوڑی موٹر سائیکل میں واکنگ اور•

ئیکلنگ سا
پرانے دنوں کے مقامات کا دورہ•
 کوپن ہیگن پارکوں، قبرستان یا پناہ گاہوں•

کا دورہ
پوسٹ آفس یا بینک  جانا•
.بیوٹی سیلون•
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