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 انتخاب شخصی نهاد و شرکت خدمات خانگی برای سالمندان

اند، میتوانند شخصا نهاد یا  له برایشان مورد قبول قرارگرفتهکمون یوخدمات خانگی سالمندان از طرف    کسانی که ارائه
  خدمات خانگی سالمندان که  دهنده شما میتوانید یا کمون یا یکی از شرکتهای ارائه. انتخاب نمایندرا   دهنده شرکت ارائه

 .بخواهید شرکت مذکور را عوض نمایید  شما میتوانید هر زمان که. مورد قبول کمون میباشند را انتخاب کنید

نماییدزیر عمل   شیوه  خدمات خانگی به  دهنده جهت انتخاب نهاد ارئه

 دهنده انتخاب شرکت ارائه -1
انتخاب   همزمان با تصمیم مسئول بررسی کمکهای مالی کمون مبنی بر قبول خدمات خانگی سالمندان میتوانید نسبت به

ی شما میتوانید بینشان انتخاب کنید، همچنین معرف  نهادها و شرکتهایی که  اطالعات مربوط به .اقدام نمایید  دهنده نهاد ارئه
اطالعاتی   برگه. از مسئول امور کمکهای مالی خود دریافت میکنید موجود میباشد  ای که اطالعاتی ویژه  های آنها در برگه

 خدمات خانگی سالمندان را میتوانید در سایت کمون نیز بیابید  دهنده ارائه  حاوی نهادها و شرکتهای تائیدشده
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انتخاب خود را اعالم نمایید -2
مسئول   خدمات خانگی سالمندان گرفتید، موضوع را به  دهنده تصمیم خود را در مورد انتخاب شرکت ارائه  زمانیکه

میتوانید انتخاب خود شما همچنین . آنگاه مسئول کمکهای مالی انتخاب شما را ثبت میکند. کمکهای مالی خود اطالع دهید
مایل   چنانچه. یا شخصا تحویلش دهید  و برای مسئول کمکهای مالی خود آنرا پست کرده  انتخاب، نوشته  را در فرم ویژه

 .ایشان اعالم کنید  خودتان به  باشید میتوانید انتخاب خود را مستقیما همزمان با دیدار مسئول کمکهای مالیتان در خانه
اطالع مسئول   انتخاب خود را انجام دهید، میتوانید در زمان دلخواه تصمیمتان را به  رفرصتی دیگاگر بخواهید در 

 .کمکهای مالیتان برسانید

شرکت منتخب شما مورد قبول قرار خواهد گرفت -3
و سپس   شرکت منتخب خود را معرفی نمودید، مسئول کمکهای مالی با شرکت مورد نظر شما تماس گرفته  پس از آنکه

 .خود با شما تماس خواهد گرفت  نوبه  به  شرکت مربوطه
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 چیست؟  دهنده فرق بین شرکتهای مختلف ارائه
کار و خدمات هر شرکت   میتوانید از نحوه  دهنده هر کدام از شرکتهای ارائه های اطالعاتی مربوط به ضمن خواندن برگه

شما خودتان هم . میدهند  زبانهای مختلف ارائه  سالمندان را به برای مثال بعضی از شرکتها خدمات خانگی. مطلع شوید
 .نمایید  پایگاه و صفحات اینترنتی آنها را مطالعه  و حرف بزنید یا اینکه  میتوانید با این شرکتها مستقیما تماس گرفته

 نباشید  دهنده انتخاب شرکت ارائه  خود مایل به  چنانچه
انتخاب   شما بدهد، ولی قادر به  خدمات را به  دهنده شرکتهای ارائه  د اطالعات مربوط بهمسئول کمکهای مالیتان میتوان

شما بایستی شخصا . کند  شما توصیه  مسئول کمکهای مالی همچنین نمیتواند هیچ شرکتی را به. جای شما نمیباشد  شرکت به
 نباشید،خدمات خانگی انتخاب   یا قادر بهو  کنید انتخاب نخواهیدخودتان شما  در صورتی که. این انتخاب را انجام دهید

این  که د برایتان انتخاب خواهد شدۀ شما فعالیت میکنقطخدمات خانگی سالمندان که در من  ۀدهند شرکتهای ارائهیکی از 
 خصوصیشرکت  از یک خود کمون و یا خدمات خانگی سالمندان  ۀدهند ارائهیا از  شرکت این . گیردب  مسئولیت را بعهده

 .خواهد بود دیگری معتبر

 باشید  دهنده عوض کردن شرکت ارائه  اگر مایل به
مایل   هر زمان و هر چند بار که. راضی نباشید، میتوانید آنرا عوض نمایید  دهنده شما از شرکت ارائه  در صورتی که

مسئول   گرفتید، بایستی به  دهنده ارائههرگاه تصمیم خود را در مورد شرکت جدید . باشید، میتوانید آنرا عوض کنید
  شما الزم نیست به. خود با هردو شرکت قبلی و جدیدتان تماس خواهد گرفت  نوبه  او نیز به  کمکهای مالیتان خبر دهید که

 شرکت منتخب جدیدتان در. دلیل میخواهید شرکت را عوض نمایید  چه  به  یا توضیح دهید که  شرکت قبلیتان اطالع داده
، شرکت قبلیتان کار خود  کار ننموده  شرکت جدید آغاز به  تا زمانیکه. روز کار خود را آغاز خواهد کرد 41طول مدت 

 .خواهد داد  را ادامه

 ای دربردارد؟ هزینه  چه
تالف اخ  هیچگونه. حداکثر خواهید پرداخت  از خدمات خانگی سالمندان برخوردارید، مبلغی را طبق اصل هزینه  شما که

خدمات کمون است یا یک   دهنده آیا ارائه  وجود ندارد، بدون درنظر گرفتن اینکه  دهنده قیمتی بین شرکتهای مختلف ارائه
ثابت و مشخص را میپردازید، بدون   یک هزینه  شما همیشه  این بدین معنی است که. شرکت خصوصی و غیر کمونی

 .کیست  دهنده شرکت ارائه  اینکه  به  توجه

 اطالعات بیشتر
جهت اطالعات بیشتر در مورد خدمات خانگی سالمندان و حق انتخاب شخصی، میتوانید با واحد سرپرستی و مراقبت 

باشید،  مترجم نیاز داشته  به  درصورتی که. تماس بگیرید 020-71 08 00 در بخش کمکهای مالی کمون با شماره تلفن  یوله
 .کار را خواهد دادمسئول کمکهای مالیتان ترتیب این 
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