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 اختر بنفسك مقدم الخدمات في الرعاية المنزلية 

بإمكانك وبعد الحصول على الموافقة لتلقي الرعاية المنزلية في بلدية يافله بأن تختار بنفسك من سيقوم بتنفيذ 

من قبل  ينية أو أي جهة أخرى خارجية من مقدمي الخدمات المعتمدرعايتك المنزلية. بإمكانك أن تختار البلد

 البلدية. كما يمكنك استبدال مقدم الرعاية متى تشاء.

 

لو أردت اختيار مقدم الرعاية المنزلية –هذا ما تفعله   

. اختيار مقدم الرعاية1  

 لهذه المنفذة الجهة باختيار تقوم المنزلية الخدمة تلقي على البلدية في المساعدة شؤون مسؤول قبل من الموافقة على تحصل عندما

 معلومات صفحة في عنهم تعريف وكذلك بينهم من تختار أن الممكن من والتي الرعاية مقدمي حول معلومات توجد. الرعاية

   وجدت المعتمدين الرعاية مقدمي حول المعلومات صفحة إن. بك الخاصة المساعدة شؤون مسؤول قبل من عليها تحصل خاصة
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. اعلم عن اختيارك2  

 من جهة أي عن إخباره خالل من وذلك بك الخاصة المساعدة شؤون مسؤول بإعالم قم تريد الرعاية مقدمي من أي تقرر عندما

 تقوم التي االختيار استمارة تعبئة خالل من باالختيار تقوم أن ويمكنك كما. ذلك بتدوين المسؤول يقوم حينها. اخترت قد مينالمقد

 لو المنزل في لك زيارته أثناء باختيارك المساعدة شؤون مسؤول تبلغ أن يمكنك. المساعدة شؤون مسؤول إلى بإرسالها أو بتسليمها

.ذلك أردت    

 

.تريد الرعاية مقدمي من أي عن المساعدة شؤون مسؤول تعلم أن تريد وقت أي في يمكنك الحقا ختياراال أردت لو  

 

. حصولك على مقدم الرعاية 3   

 ماهية عن المسؤول أعلمت قد تكون أن بعد وذلك باختياره أنت قمت الذي الرعاية بمقدم باالتصال المساعدة شؤون مسؤول يقوم

.بك باالتصال الرعاية ممقد يقوم بعدها. اختيارك  
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 ما هو الفرق بين مختلف مقدمي الرعاية ؟

 الرعاية كتقديم مثال عروض تقدم الجهات هذه بعض عملهم، وكيفية الرعاية مقدمي قبل من المقدمة العروض على االطالع يمكنك

 الرعاية بمقدمي االتصال بنفسك يمكنك كذلك. للرعاية مقدم كل عن الموجودة المعلومات صفحات في تجده وهذا مختلفة بلغات

.الخاصة مواقعهم خالل من المزيد قراءة أو معهم والتحدث  

 

 إذا كنت ال تستطيع أو ال تريد اختيار مقدم للرعاية 

 االختيار له الممكن غير من ولكن الرعاية مقدمي مختلف عن المعلومات إعطائك بك الخاص المساعدة شؤون لمسؤول الممكن من

 كنت أو تستطع لم إذا. بنفسك تختار أن عليك يجب. تختار أن ينبغي الرعاية مقدمي من أي لك يقول أن يمكنه ال كذلك. عنك نيابة

. فيها تسكن التي المنطقة في الناشطون الرعاية مقدمي احد قبل من المنزلية الرعاية على حصلست للرعاية مقدما اختيار تريد ال

. البلدية قبل من الموافقة على حصلوا قد ممن خارجي للرعاية مقدم أي أو البلدية تكون أن الممكن من   

 

 إذا أردت استبدال مقدم الرعاية 

 قد تكون عندما. تريد ما ومتى تريد عندما بذلك تقوم أن يمكنك. استبداله يمكنك بك الخاص الرعاية مقدم عن رضاك عدم حالة في

 والجديد القديم الرعاية بمقدم باالتصال حينها يقوم والذي المساعدة شؤون ؤولمس بتبليغ قم ستبدل رعاية مقدم أي إلى قررت

 خاص جديد رعاية مقدم على ستحصل. ذلك تريد لماذا أو استبداله تريد بأنك القديم الرعاية مقدم تبليغ إلى بحاجة لست. بك الخاص

.بالعمل ديدالج بدء لحين بك الخاص القديم الرعاية مقدم يبقى. يوم 41 غضون في بك  

 

 ما هي التكلفة

 مختلف بين باألسعار فروق أي هناك ليس. القصوى الرسوم يسمى لما وفقا معينا مبلغا يدفع المنزلية الرعاية خدمات متلقي إن

 غالمبل نفس بدفع دائما تقوم أنك يعني هذا. بذلك يقومون من خارجي رعاية مقدم أو البلدية كانت إن النظر بغض الرعاية، مقدمي

. بك الخاصة المنزلية الرعاية بتقديم يقوم عمن النظر بغض  

 

 المزيد من المعلومات

 االتصال يمكنك المنزلية الرعاية خدمات لمقدمي الشخصي واالختيار المنزلية الرعاية حول المعلومات من المزيد على للحصول

 المساعدة شؤون مسؤول يقوم مترجم إلى تياجكاح حالة وفي 120-400111  هاتف المساعدات، وحدة يافله الرعاية بإدارة

.ذلك بتأمين  
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