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  معلومات ونصائح وتوجیهات عن الدعم والخدمات لذوي االعاقة:
 یعرض هذا الكتیب: "تقدیم الدعم والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مدینة ستوكهولم" معلومات عن مبادرات الدعم والخدمات
 الرئیسیة التي تقدمها اإلدارات المختلفة في المدینة والسلطات األخرى كذلك معلومات االتصال إذا كنت ترغب في الحصول على

 مزید من المعلومات من السلطة المختصة.
  الهاتف : 508-08 11 508

kc.funktionsnedsattning@stockholm.se : : البرید االلكتروني 
 

 القوانین والوثائق بشكل عام :
 یعطي الدعم لألشخاص ذوي االعاقة ثالث قوانین اساسیة :

HSL قانون الصحة والرعایة الصحیة- 
SOL قانون الخدمات االجتماعیة- 

LSS قانون الدعم والخدمات لذوي االعاقة- 
 

األنشطة الیومیة والعمل :  یتمتع األشخاص ذوو اإلعاقة ومن هم تحت ظروف معینة بفرصة الحصول على األنشطة الیومیة وفقا ل/
/SOL/ أو یعملون  وفقا LSS 

 
 یطلع مركز االتصال بمهمة تزوید المواطنین بالمعلومات والتوجیه واالرشاد، قد تشمل األسئلة كیفیة تقدیم طلب للحصول على الدعم

  أو أي شيء آخر یتعلق بوضع األشخاص ذوي اإلعاقة.
 مركز االتصال یجیب على القضایا المتعلقة بالمرافق و خدمة السفر والخدمة الوطنیة والمساعدة الشخصیة والخدمات المنزلیة

 واإلقامة لألشخاص ذوي اإلعاقة، والفواتیر والرسوم وكذلك العمل / األنشطة الیومیة .
 

 ینظم قانون الصحة والرعایة الصحیة  HSL مبادرات الرعایة الصحیة التي تعطى أساسا  في أنشطة مجلس المحافظة كذلك ینظم
 قانون الخدمات االجتماعیة دعم الخدمات االجتماعیة للبلدیات لمن یحتاجون إلى األمن االجتماعي واالقتصادي.

 ویكمل قانون دعم المعوقین LSS الدعم المقدم من دائرة األمن العام وسلطة العمل. هو ما یسمى بحق القانون. في بعض األحیان قد
 تحتاج إلى اتخاذ إجراء من جمیع القوانین الثالثة في نفس الوقت. وقبل إجراء أي عمل في إطار هذا القانون، یقومون بتحقیق یطلع

 فیه المحقق على ما إذا كان الشخص المعني ینتمي إلى دائرة شؤون الموظفین (ال یحق لجمیعهم اتخاذ إجراء بموجب قانون الضمان
 االجتماع)

 
 أما األشخاص المشمولون بالقانون LSS فهم األشخاص الذین یعانون من "اضطراب في النمو أو التوحد أو حالة تشبه التوحد"

 إعاقة ذهنیة كبیرة ودائمة بعد إصابة الدماغ بمرحلة البلوغ الناجمة عن العنف الخارجي أو المرض البدني "العجز البدني أو العقلي
 الدائم، وال یكون بسبب الشیخوخة الطبیعیة وتسبب صعوبات كبیرة في الحیاة الیومیة وبالتالي حاجة كبیرة للدعم أو الخدمة .

 یقرر مجلس المدینة المبادئ التوجیهیة لمعالجة الدعم والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مدینة ستوكهولم، بحیث یتم التعامل مع
 المواطنین ذوي اإلعاقة على قدم المساواة بغض النظر عن مكان سكنه في المدینة.

 ویشیر برنامج مدینة ستوكهولم لمشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أهداف تسییس اإلعاقة في المدینة.
 

 التدریب على العمل :
 

 مكتب العمل :
 وینبغي لألشخاص ذوي اإلعاقة أن یكونوا قادرین على المشاركة في الحیاة المهنیة و ویمكنهم التقدم بطلب للحصول على تدابیر

 خاصة لسیاسات سوق العمل للحصول على الدعم كمساعدین في مجال العمل وتقدیم مساعدات للعمل واألجور.
 یمكنكم التواصل مع مكتب العمل على الرقم: 0771 416 416

 األنشطة الیومیة والعمل:
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 یتمتع األشخاص ذوي اإلعاقة ومن هم تحت ظروف معینة بفرصة الحصول على األنشطة الیومیة أو العمل وفقا لظروفهم الفردیة.
 وتنطبق هذه الجهود على أولئك الذین ال یدرسون وال یعملون. ان مجال العمل في استوكهولم یقدم جهوده من أجل دمجهم في سوق

 العمل ,ویهدف الى توفیر دعم إضافي لمن یجد صعوبة في ایجاد العمل  بسبب اعاقته وكذلك بعد  للحصول على وظیفة یدعم
 االستمرار بها أو الدخول في مجال الدراسة.

 وتستند جهودنا دائما على احتیاجات الشخص الفردیة، ونحن نستخدم التدریب ورسم خرائط المهارات والدراسة والتوجیه المهني
 والدورات واختبار العمل والمطابقة والتدریب في مكان العمل ونحن نعمل على األسالیب القائمة على األدلة مثل التوظیف المدعوم

 والدعم الفردي والهدف هو العثور على وظیفة والحصول علیها واالستمرار بها.
 

 ألفا - دعم التوظیف والدراسة والتدریب والعمل:
 تعني الفا بالوسائل البدیلة للعمل حیث یمكن لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلیة أن یأتوا إلى أنشطة مؤسسة ألفا دون ان یتم تحولیهم من

قبل احد ما وتهدف هذه المساعدات الى مساعدة االشخاص الذین یعیشون فى مدینة ستوكهولم الذین تتراوح اعمارهم بین18 و 64
 عاما والذین هم خارج سوق العمل ویریدون بدء بعمل ما ویوفر ألفا معلومات وتوجیهات بشأن التشغیل والدراسة والتدریب الداخلي
 والعمل لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلیة یوفر ألفا معلومات وتوجیهات بشأن العمل والدراسة والتدریب والعمل ایضا لألشخاص ذوي

 اإلعاقة العقلیة. كما یوفر ألفا الدعم الفردي من خالل طریقة التنسیب والدعم الفردي  إلیجاد وظیفة واالستمرار بها
  یمكنكم االتصال بدعم الفا على الرقم التالي

 08-508 35 500 استكهولم

 
 خدمة اإلغاثة:

 تقوم خدمة اإلغاثة بدعم الشخص الذي یقدم باستمرار المساعدة والخدمة في المنزل ألحد أفراد األسرة ذوي اإلعاقة یمكن الحصول
 على مساعدة من یحل محل الذي یأتي إلى منزل األسرة قد تكون خدمة االنتهاء من العمل الذي یحل محل المساعد من افراد االسرة

  منتظمة أو مؤقتة یتم اختبار الحاجة وفقا.

 
 دعم األسرة :

  یستطیع الشخص الذي یقوم بمساعدة احد افراد االسرة ذو اعاقة في المنزل الحصول على مساعدة على سبیل المثال، مریضا أو
 مسنا أو صاحب إعاقة دائمة .

 دعم السیارة: الشخص ذوي االعاقة لدیه صعوبات كبیرة في التنقل أو استخدام وسائل النقل العام یمكن ان یحصل على نسبة معینة
 من المال لشراء سیارة. ویشمل دعم السیارة أیضا مساهمة لتكالیف التعدیالت التي یحتاجها  یتم طلب دعم السیارات من وكالة

 التأمینات االجتماعیة السویدیة
Försäkringskassan, Kundcenter privatpersoner, telefon 0771-524 524,   

www.forsakringskassan.se 
 

 دعم االسكان  :

 تتسبب بعض اإلعاقات في صعوبات كبیرة أو متوسطة في التعامل مع الحیاة الیومیة، على سبیل المثال، في المنزل إال أن دعم
 اإلسكان ال یقتصر على المنزل بل یشمل أیضا أشیاء أخرى یمكن أن تسهم في القدرة على التعامل مع الحیاة الیومیة الدعم السكني
 الممنوح. هو أن یفهم على أنه دعم وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة حیث یعتبر أیضا مساهمة في دعم اجتماعي وعملي في سبیل

 تعزیز قدرة الفرد على مواجهة الحیاة العملیة والتعامل معها داخل وخارج المنزل.

 
  دعم مساعدة تعدیل السكن:

 یمكن ان یتقدم الیها كل من یحتاج تعدیل أو تكییف سكنه حسب اعاقته وهي مساعدة مالیة وتعطي تلك المساعدة التدابیر الالزمة



 كإزالة االبواب او توسیعها أو على سبیل المثال ادخال منحدر او مزلقة لسهول حركة الكرسي المتحرك وتغییر خالطات المیاه
  والكثیر من التغییرات المالئمة لالعاقة حیث ایضا ممكن ان تكون لوقت دائم كما یحتاجها االشخاص ذوو االعاقة

Stadsbyggnadskontorets bostadsanpassningsavdelning, telefon 08-508 27 300   
 

 وسائل النقل وخدمات الدولة:
 خدمات النقل هي وسائل النقل العام الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین یواجهون صعوبات كبیرة في االنتقال من تلقاء أنفسهم أو
 السفر في وسائل النقل العام. مجلس مقاطعة ستوكهولم هو المسؤول عن وسائل النقل العام العامة والخاصة من خالل مراجعة قسم
 المرور في استوكهولم  یتم تقدیم طلب للحصول على خدمة السفر  المخصص حیث مطلوب شهادة طبیة أن یثبت الحاجة من خالل

 تقاریر طبیة انه بحاجة لتلك المساعدة و یتم إرسال الطلب مع الشهادة الطبیة المرفقة وصورة جواز السفر  إلى إدارة المنطقة او
 البلدیة حیث تعیش ویقوم المدعي العام بإجراء تحقیق یصف احتیاجات خدمة السفر ویرسل التحقیق الى دائرة المرور فى ادارة

 المرور بمجلس مقاطعة ستوكهولم الذى یتخذ قرارا بشأن خدمة السفر بموجب قانون الخدمة الوطنیة یحق لك الحصول على خدمة
 وطنیة إذا كنت مسجال في ستوكهولم تعاني من إعاقة كبیرة ودائمة وتحتاج إلى السفر بطریقة مكلفة بشكل خاص للفرد یجب أن

 یكون الغرض من الرحلة أنشطة ترفیهیة أو شؤون شخصیة ویجب أن تكون الرحلة في السوید و یشیر ایضا إلى رحالت بالقطار أو
 شركات الطیران أو الحافالت أو القوارب ورحالت عن طریق خدمة السفر في البلدیة في حالة وجود انخفاض في القیمة یجب أن

 تكون الرحلة بسیارة أجرة أو سیارة خاصة ویمكن اعطاء دعم للرحلة بأكملها وتتوافق التكلفة مع نسبه تكلفة الرحلة  في النقل العام
 ویجب تقدیم الطلب إلى إدارة المقاطعة في الوقت المناسب قبل السفر المخطط له  من اجل الترتیب له

 یمكنكم االتصال بخدمة الزبائن على الرقم
80 80 720-08  

 
   التقدم الى السكن:

 لدى مكتب االسكان بعض االمكانیات لمنح االولویة في السكن حیث یمكنكم التقدم للحصول على منزل مخصص بموجب اسباب
  صحیة من مكتب االسكان حیث انه ایضا مسؤول عن اتخاذ القرار فیما یخص االولویة

  یرجى التواصل على العناوین والرقم التالي:
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB, telefon 08-785 88 30, bostad.stockholm.se  

 
 التقدیم الى حجز مكان في الحضانة لالطفال:

 یمكن لالطفال الذي یعانون من اعاقات جسدیة او نفسیة الحصول على الدعم لتنمیة حاجاتهم في مرحلة ماقبل الدراسة او ما یسمى
 الحضانة وفي ستوكهولم توجد أیضا وحدات تأهیل منفصلة لألطفال في سن ما قبل المدرسة ذوي إعاقات معینة وتتم إحالتهم من قبل

  مجلس البلدیات
 

  مساعد قانوني أو الوصي:
 إن كل الشخص بحاجة لرعایة اموره االداریة او حمایة مصالحه على سبیل المثال احتیاجاته المالیة فیجب على مجلس االدارة تعیین

 مساعد قانوني او وصي للشخص ذو اإلعاقة.
telefon 08-508 29 000  

 
 بدل االعاقة وبدل الرعایة:

 یتیح للشخص ذوي اإلعاقة البالغ 19عاما وما فوق أن یحصل على بدل إعاقة من مصلحة التأمینات االجتماعیة حیث یتم الحصول
 على تعویض بدل اإلعاقة للمصاریف الناتجة عن اإلعاقة یتمكن اآلباء في بعض الحاالت من الحصول على مساعدات من قبل
 التأمینات االجتماعیة إن كان الطفل لدیه اعاقة او مریض ویحتاج لرعایة منزلیة ویكون بحاجة للمساعدة 6 شهور على االقل.

telefon 0771-524 524, www.forsakringskassan.se 
 



  المدربین المنزلیین:
 یمكن تعیین مدربین منزلیین لالشخاص الذین یعانون من فقدان البصر والسمع من اجل ممارسة الریاضة في الحیاة الیومیة. ویتم

 تنظیم المدربین المنزلیین اكادیمي في إدارات المقاطعات المحلیة في مدینة استوكهولم.
 

  الرعایة المنزلیة:
 ویمكن توفیر الرعایة المنزلیة والرعایة الشخصیة  حیث یحق للفرد الحصول على التمریض في المنزل مهما یكون الشخص یحتاج

 للمساعدة  قد تشمل العنایة الشخصیة والشراء خارج المنزل والطبخ  والتنظیف وغسل المالبس األسبوعیة وبعض الخدمات
  االضافیة یتم تقدیم الدعم للرعایة المنزلیة .

 
 وسائل المساعدة:

 وتقدم المساعدات لتسهیل الحیاة الیومیة لألشخاص ذوي اإلعاقة ویمكن أن تساهم المساعدات أیضا على زیادة استقالل الشخص
 والمساهمة في استقالل من حوله في العدید من الحاالت في الحیاة الیومیة.

 في حالة طلب المساعدة یتوجب مراجعة المستوصفات والمراكز الصحیة أو طبیب العائلة و یتوجب ایضا مراجعة ممرضین او
 خبراء في العالج الطبیعي.

  والصحاب حاالت ضعف السمع او البصر یتوجب مراجعة مراكز مختصة في تلك الحاالت.
telefon 1177  

www.1177.se 
 

  خدمة الماسح الضوئي:
 وهي خدمة تقدم لضعاف البصر تتیح لهم المساعدة في قراءة النصوص المطبوعة وهي خدمة متواجدة في استوكهولم حیث یمكنك

 من الحصول على مقاالت ومجالت او مقتطفات من كتب او كتیبات مفیدة واكثر ویتم ذلك في اقراص لیزریة او قارئات صوتیة
 وتكون باللغة السویدیة واالنكلیزیة والنرویجیة والدنماركیة والفنلندیة واالسبانیة ویمكن ان تقدم أیضا بلغات اخرى حیث یجب ان

  ترسل ما ترغب بسماعها الى خدمة البرید عن طریق البرید االلكتروني او الفاكس.
telefon 08-508 31 157  

inlasning.ssb@stockholm.se 

 
 دعم البلدیة التاحة سكن خاص:

KBF 
 لدى مدینة استوكهولم دعم ومساعدة للسكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الذین یعیشون في المدینة حیث یمكنهم من تلقي مساعدات

  للتكالیف لالسرة التي لدى أحد أفرادها اعاقة ما حیث یجب على االسرة االنتقال الى منزل یتكیف مع الفرد ذو اعاقة.
 

 المساعد الشخصي:
 یحق لألشخاص الذین لدیهم إعاقات دائمة وكبیرة والذین یحتاجون الى مساعدة في ممارسة حیاتهم الیومیة الحصول على مساعد

  شخصي.
 وأما بالنسبة لألشخاص الذین یحتاجون للمساعدات األساسیة ألكثر من 20 ساعة في األسبوع فیجب على البلدیة اطالع صندوق
 التأمینات االجتماعیة ویمكنكم أیضا التقدم بطلب المساعد الشخصي بشكل مباشر الى صندوق التأمینات االجتماعیة ووفقا لقانون

  التأمین االجتماعي یتم اتخاذ القرار من قبل البلدیة.
telefon 0771-524 524 

www.forsakringskassan.se 
 

SFI 
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 السویدیة للمهاجرین وهو تعلیم یهدف إعطاء المهاجرین البالغین التأسیسات االولیة في تعلم اللغة السویدیة وهناك مركز في
 استوكهولم مسؤول عن هذه المرحلة في تدریس اللغة السویدیة.

Lärvux 
 وهو تعلیم قائم في البلدیات لألشخاص الذین  تزید أعمارهم عن 20 ولدیهم صعوبات في التعلم حیث یساعدوهم على استكمال

 تعلیمهم وتقدم تلك الدورات تعلیم یعادل المدرسة االساسیة االلزامیة والبرنامج المقدم في المرحلة الثانویة و الرفوكس هي ایضا
 دورات مهنیة كاملة او ممكن ان تكون بدوام جزئي وتستقبل ایضا طالب من بلدیات اخرى.

Folkhögskola, Universitet och Högskola:   
 وهي مصلحة شؤون المدارس الوطنیة للتعلیم وهي مسؤولة بصفة خاصة عن مساعدات التدریب/ المساعدة للمشتركین ذوي االعاقة

 المتواجدین في البلدیات او مصلحة التأمینات االجتماعیة حین عدم توافر هذا الدعم .وهناك منسق للطالب ذوي االعاقة في جمیع
 الجامعات والكلیات.

 یمكنكم التواصل عن طریق االرقام الواردة :
Utbildningsförvaltningen, telefon 08-508 33 000,registrator.utbildning@stockholm.se. 

Kontaktcenter Stockholm svarar på dina frågor om förskola och skola, telefon 08-508 00 508 
Arbetsmarknadsförvaltningen, telefon 08-508 35 500, info.amf@stockholm.se. 

SFI – Utbildning i svenska för invandrare, telefon 08-508 35 450.  
Jobbtorg Stockholm, telefon 08-508 35 500. 

Vuxenutbildning Stockholm, telefon 08-508 35 400. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten telefon 010-473 50 00,  www.spsm.se.  

Folkhögskola, universitet/högskola  www.studeramedfunktionshinder.nu  
 

 اماكن السكن المخصصة:
 تتوفر منازل مع أشكال مختلفة من الدعم والخدمة سواء بالنسبة للمسنین أو األصغر سنا من ذوي اإلعاقة ویعتمد هذا الدعم على
 محتوى السكن وما یحتاجه من إعادة تشكیل لیتناسب مع االعاقة حیث ایضا یجب التقدم بطلب للحصول على هذه المیزة  ویمكن

 طلب استمارات اإلسكان من الخدمات االجتماعیة في البلدیة و تقدم الخدمات االجتماعیة الشقق لتجربتها والتدریب علیها لألشخاص
 الذین یحتاجون إلى دعم خاص في مسكنهم.

  للتواصل
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB,  

telefon 08-785 88 30,  
www.bostad.stockholm.se  

 
 دعم رعایة االسنان :

 هل لدیك مرض أو إعاقة تؤثر على أسنانك؟ هناك دعم لرعایة االسنان من قبل صندوق التأمینات االجتماعیة ویتكون هذا الدعم من
 جزأین :

 1.رعایة خاصة لالسنان بسبب المرض أو اإلعاقة حیث هناك زیادة في الحاجة إلى رعایة األسنان.
 2. العنایة باألسنان في حالة المرض أو العجز على المدى الطویل , وذلك بالنسبة ألولئك الذین یعانون من صعوبة كبیرة في رعایة

 ونظافة الفم أو صعوبة في  الخضوع لعالج األسنان.
 ویتم إصدار التقییم والشهادات الطبیة من قبل طبیب أسنان أو طبیب عام مشرف على المریض .

 إن لزم حاجة ملحة لرعایة األسنان وبتكلفة عالیة سوف یقام احتسابها مع تكلفة زیارات الطبیب الذي یقوم باإلشراف على وضع
 صاحب االعاقة , للحصول على هذه الرعایة یجب أن یكون لدیك تقریر طبي لألسنان حیث تتم طباعته من قبل قسم إدارة المقاطعة.

 یحق لك الحصول على الدعم المالي إذا كنت :
 إن كان لدیك حاجة مستمرة وشاملة للرعایة والعنایة وكنت تعیش في سكن مخصص او إن كنت حاصل على الرعایة والعنایة

 المنزلیة. ویقوم بتغطیتها قانون الدعم والخدمات لبعض من ذوي االعاقة.



 یمكنكم التواصل على االرقام:
Försäkringskassan, Kundcenter för privatpersoner,  

telefon 0771-524 524, 
 www.forsakringskassan.se 

 خدمات الترجمة الشفویة / الكالم ودعم استخدام وسائل التواصل:
 خدمة الترجمة الفوریة :

 ویمكن لألشخاص المصابین بالصم وضعاف السمع والنطق أو ضعاف البصر أن یحصلوا في معظم الحاالت على مساعدة مجانیة
 في الترجمة الشفویة. یوفر مركز الترجمة الفوریة مترجمین شفویین یترجمون إلى لغة اإلشارة أو النص المكتوب أو دعم النطق.

  یوجد في مركز الترجمة مترجمین فوریین ومترجمین شفویین صم ومترجمین للبالغین.
Tolkcentralen växel 08-123 359 50, 

tolkcentralen@sll.se  
texttelefon 08-123 359 90, telefax 08-123 496 70,  

SMS 070-484 07 58  
 

  الهاتف البدیل أو الهاتف النص:
 إذا كان الشخص الیمكنه استخدام الهاتف العادي بسبب ضعف السمع او النطق ویمكنك تلقي مساعد للهاتف البدیل ویشمل مكالمات

 الفیدیو والمكالمات النصیة والفاكس حیث تكون األنشطة التي توصف بالهواتف النصیة للصم، والصم البكم ، و الصم الكبار،
 وضعاف السمع والناس الذین یعانون من ضعف الكالم والصوت واللغة. تتم طباعة الهواتف النصیة ومكالمات الفیدیو ومجموع

 المحادثة والفاكسات عبر مجلس المحافظة. واحد یشیر إلى الجهاز الذي هو على اتصال بسبب الكالم أو ضعف السمع. والعیادات أو
 األجهزة التي تطبع فیها الهواتف النصیة هي أجهزة مساعدة سمعیة ومراكز مساعدة ومراكز موارد حاسوبیة.

  یمكنك الطلب عبر هذا الرابط : →
/www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Alternativ-telefoni  

  
 خدمة التحدث :

 بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من صعوبات في النطق والصوت واللغة، یمكن لخدمة الصوت في المقاطعة أن تساعد في دعم
 الصوت، والدعم عبر الهاتف، ودعم الكتابة والقراءة. خدمة الصوت تعمل حیث تكون هناك حاجة لمساعدة - في البنك، في الهاتف،

 في االجتماعات، عند الطبیب أو في أي مكان آخر .
telefon 08-123 351 20, 

 taltjanst@sll.se, 
 fax 08-123 496 37  

 
 خدمة المكالمات الهاتفیة:

 یمكن ألي شخص في حاجة إلى مساعدة استخدام الدعم الشخصي أثناء المكالمات الهاتفیة. یتم تنفیذ الخدمة من قبل
 (ریكسفاردتجانستن سفیریج آب) نیابة عن وكالة البرید الوطنیة واالتصاالت .

Teletal, www.teletal.se, 
 telefon 020-22 11 44,  

info@teletal.se  
 

 خدمة الكتب السمعیة:
 الكتاب السمعي هو كتاب یعمل على مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. یمكن ألي شخص لدیه صعوبة في قراءة النص استعارة كتب

 الكالم ,ساعد المكتبة على اختیار الكتب وتسلیمها إلى المنزل. بعد أربعة أسابیع، یمكن استبدال الكتب بأخرى جدیدة.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Alternativ-telefoni/
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Alternativ-telefoni/


Telefon 08-508 30 900, 
 kundtjanst.ssb@stockholm.se, 
 www.biblioteket.stockholm.se  

 
 الصحف الناطقة :

 یمكن لجمیع الصحف الیوم التي تنشر في السوید التقدم بطلب لتصبح صحف ناطقة  لألشخاص الذین یعانون من إعاقة في القراءة
 ,إذا كنت في استوكهولم ولدیك ضعف بصر، یمكنك االشتراك في الصحف الناطقة كما قرص دیزي مجانا. یتحدث عن استوكهولم

 تصدرها مدینة ستوكهولم ویتم إنتاجها من قبل وسائل اإلعالم أیرس میدیا.
telefon 08-615 66 66, 

 patalomstockholm@irismedia.se 
 Iris Media, Sveavägen 100, 113 50 Stockholm, 

 www.irismedia.se/pa-tal-om-stockholm 
taltidningsnamnden@mtm.se 

  
  تسهیل القراءة:

 یحتاج األشخاص الذین یعانون من صعوبات في القراءة إلى كتب ومجالت تكون واضحة وسهلة القراءة, یحصل مرکز (القراءة
 السھلة) على مساعدات من الدولة إلنتاج کتب سهلة القراءة وأخبار ومعلومات مجتمعیة فقط , یحصل مرکز القراءة السھلة على
 مساعدات من الدولة إلنتاج کتب سهلة القراءة وأخبار ومعلومات مجتمعیة فقط یمكن استعارة الكتب في المكتبة. كما یتم قراءة أجزاء

 من معلومات المدینة على الموقع ادناه :
www.stockholm.se 

 وهو سهل القراءة للمعاقین .
telefon 08-640 70 90,  

www.lattlast.se  

 

 معلومات اخرى :
  مركز اتصاالت لذوي االعاقة في مدینة استوكهولم

Telefon 08-508 11 508, 
kc.funktionsnedsattning@stockholm.se 

 
 منتدى ذوي االعاقة :

 وهو مركز معلومات فیه مكتبة ومركز لالستبیان ودروس وترتبات وتعبتبر ایضا كمركز دلیل لمن لدیهم اكتساب العجز متعدد
 الوظائف.

 حیث یجیب االستبیان على أسئلة حول الدعم المجتمعي لألشخاص ذوي اإلعاقة عن طریق الهاتف والدردشة والبرید اإللكتروني
 واالتصال على الرقم 1177 حیث هناك تجد خدمات إلكترونیة ومن اجل حجز للزیارات.

  للمزید من المعلومات
Telefon 08-123 350 10  

forumfunktionshinder@sll.se, 
 www.forumfunktionshinder.se 

 
 دلیل االعاقة :

 الموقع یحتوي  دلیل اإلعاقة على معلومات واسعة عن دعم المجتمع وخدمة ورعایة األشخاص ذوي اإلعاقة وما یتعلق بها .



www.funktionshindersguiden.se 
 

 المشرفون على االصابات الدماغیة :
 إن كان عمرك یزید عن 18 عاما واكتسبت إصابات دماغیة ولدیك اصابة دماغیة وتعمل في المنطقة قد تتحول إلى مشرف یمكنك

 الحصول على المعلومات والتوجیه من اجل الرعایة والدعم المجتمع.
 یمكن التواصل مع المشرف عن طریق الهاتف أو عن طریق 1177 للخدمات اإللكترونیة. المشرف وهو یعمل في منتدى اإلعاقة

 في التأهیل والصحة .
Telefon 08-123 350 11, 

www.forumfunktionshinder.se  
 

 توجیهات االعاقة الى وظائف متعددة :
 یعمل المشرف من اجل الحصول على معلومات عن الرعایة المجتمعیة ودعم العمل لالشخاص البالغین ذوي احتیاجات خاصة .

 یعمل المشرف في المنتدى لذوي االعاقة في التأهیل ومجال الصحة .
 ویشیر هنا بوظائف االعاقة المتعددة الى االعتدال في الضعف الفكري الحاد وانحراف حاد في الحركة وقد یؤدي القصور المتعدد

 الى وجود قیود رئیسیة في مجال االتصال والحركات .
 نادرا ما تحتاج الى مساعدة من االشخاص المقربین منك في االنشطة الیومیة .

Telefon 08 123 350 12, 
www.forumfunktionshinder.se 

 
 دلیل الرعایة 1177 :

 یمكن لالشخاص الذین یعیشون في مقاطعة استوكهولم الحصول على االستشارات الطبیة والنصائح االتصال على 1177 ویمكنهم
 ایضا الدخول الى الرابط التالي :

www.1177.se 
 حیث هناك معلومات عن األمراض والدراسات والعالجات واألدویة و مواضیع مختلفة عن الرعایة والصحة وتتوفر معلومات

 متعمقة مع حقائق مثبتة علمیا والنصائح والتقاریر. یمكنك أیضا طرح األسئلة التي تجهلها والحصول على رد شخصي . ویمكن
. Mina vårdkontakter ایضا الحصول على عنوان ورقم هاتف مراكز الرعایة المختلفة واستخدام الخدمة االلكترونیة 

 والصحیفة 1177 حیث یتم ارسال دلیل الصحة لك بانتظام لجمیع األسر.
  للتواصل

Vårdguiden, 1177  
www.1177.se 
,telefon 1177  

 
 التأهیل والصحة :

 یوفر التأهیل والصحة تقدیم المشورة والدعم والعالج لألطفال والبالغین ذوي اإلعاقة الدائمة. وتقدم المشورة والدعم أیضا إلى اآلباء
 واألمهات واألقارب المقربین والموظفین في البیئة المباشرة للطفل أو للبالغین. إن التأهیل والصحة جزء من مجلس مقاطعة

 ستوكهولم.
 للتواصل

telefon 08-123 350 10 
habilitering@sll.se  

www.habilitering.nu 
 

 مكالمات الطوارئ في استكهولم :



 تقدم  "جور" المشورة والرعایة للمسنین وذوي االحتیاجات الخاصة  في حاالت الطوارئ واالستقبال في حاالت الطوارئ .
 یمكنك أن تتحول  من اجل تقاریر االمان إلى األسئلة العاجلة الذین ال یمكنهم أن ینتظرون في  عطلة األسبوع التالي حیث یمكن

 لموظفي الطوارئ اتخاذ قرارات طارئة بشأن الرعایة الطارئة وموظفي التمریض العاملین في حاالت الطوارئ.
telefon 08-508 40 700 

trygghetsjouren@stockholm.se 
 

 عملیة مقارنة الخدمات في مدینة استوكهولم:
 تتمكن واحدة من مقارنة الخدمات البحث والمقارنة بین جمیع الخدمات في مدینة استوكهولم . یمكنك أیضا اختیار األداء الذي یناسبك
 في تلك المناطق التي تتوفر فیها حریة االختیارو في رعایة المسنین، وكذلك في تقدیم الدعم والخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة، في

 معظم الحاالت، مطلوب قرار المعونة من إدارة منطقتك.
telefon 08-508 11 508 

kc.funktionsnedsattning@stockholm.se 
www.stockholm.se/jamfor 

 
:DO أمین المظالم المعني بالتمییز 

 هي وكالة حكومیة تعمل على تعزیز المساواة في الحقوق والفرص ومكافحة التمییز بغض النظر عن نوع الجنس والهویة الجنسیة
 والتعبیرات الجنسیة أو الدین، أو المعتقدات األخرى، أو اإلعاقة، أو المیل الجنسي، أو السن.

DO قبل تقدیم إخطار بالتمییز إلى دو، ینصح بإعداد المعلومات على موقع 
telefon 08-120 20 700, 

 www.do.se 
 

 أمین المظالم لذوي االعاقة في استوكهولم :
 ویطلع أمین المظالم المعني بمهام متابعة أعمال المدینة استنادا إلى جوانب اإلعاقة واقتراح التحسینات. ویمكن ألمین المظالم المعني

 باإلعاقة تقدیم المشورة والمعلومات دون أن یصبح ممثال في الحاالت الفردیة.
telefon 08-508 29 000, 

 Stockholm.se 

 
(FH مجلس) تقدیم المشورة لقضایا اإلعاقة 

 وترتبط جمیع مجالس ومجالس المدن بمجلس معني بمسائل اإلعاقة. والمهمة الرئیسیة للمجلس هي أن تكون هیئة إداریة استشاریة
 لإلدارة.  والمهمة الرئیسیة للمجلس هي أن تتواجد هیئة إداریة استشاریة لإلدارة. ویتناول المجلس من حیث المبدأ المسائل الهامة

 المتعلقة بمسؤولیة مجلس اإلدارة / المجلس المعني. وال یتناول فقط المجلس الحاالت الفردیة. ویعین أعضاء المجلس منظمات
 اإلعاقة ویعینهم المجلس / المجلس المعني.

stockholm.se/fh-rad 
 

  جمعیة توظیف ذوي االعاقة في استوكهولم:
 هسو - مدینة استوكهولم، الهیئة التعاونیة لرابطات اإلعاقة في مدینة ستوكهولم و هي هیئة تعاونیة لحوالي ثالثین جمعیة نشطة

 لإلعاقة في ستوكهولم .
Telefon 08-505 805 60; 08-564 826 50  

www.hsostockholm.se 
www.dhrs.se 

 



  ادارات ومجالس مقاطعة مدینة استوكهولم  :
 

Bromma:  
Telefon 08-508 06 000. 

Box 15017, 167 15 Bromma. 
Besök: Gustavslundsvägen 151 G.bromma@stockholm.se, 

 stockholm.se/bromma. 
 

:Enskede Årsta Vantör  
Telefon 08-508 14 000. 

 Box 81, 121 22 Johanneshov. 
Besök: Slakthusplan 4.eav@stockholm.se 

, stockholm.se/enskede-arsta-vantor 
 

Farsta 
Telefon 08-508 18 000 

Box 113, 123 22 Farsta 
Besök: Storforsplan 36, Plan 11 

farsta@stockholm.se, 
 stockholm.se/farsta 

 
Hägersten-Liljeholmen 

Telefon 08-508 22 000 
 Box 490, 129 04 Hägersten 

Besök: telefonvägen 30 
 Plan 9.hagersten-liljeholmen@stockholm.se 

 stockholm.se/hagersten-liljeholmen 
 

Hässelby-Vällingby 
Telefon 08-508 04 000  

Box 3424, 165 23 Hässelby 
Besök: Hässelby torg 20–22.hasselby-vallingby@stockholm.se 

 stockholm.se/hasselby-vallingby 
 

Kungsholmen 
Telefon 08-508 08 000 

 Box 49039, 100 28 Stockholm 
Besök: Lindhagensgatan 76 

kungsholmen@stockholm.se 
 stockholm.se/kungsholmen 

 
Norrmalm 



Telefon 08-508 09 000 
 Box 3128, 103 62 Stockholm 

Besök: Tulegatan 13.norrmalm@stockholm.se 
 stockholm.se/norrmalm 

 
Rinkeby-Kista 

Telefon 08-508 01 000 
 Box 7049, 164 07 Kista 

Besök: Borgarfjordsgatan 14 
rinkeby-kista@stockholm.se 
 stockholm.se/rinkeby-kista 

 
Skarpnäck 

Telefon 08-508 15 000 
 Box 5117, 121 17 Johanneshov 

 Besök: Björkhagsplan 6.skarpnack@stockholm.se stockholm.se/skarpnack 
 

Skärholmen 
Telefon 08-508 24 000 

 Box 503, 127 26 Skärholmen 
 Besök: Bodholmsplan 2.skarholmen@stockholm.se stockholm.se/skarholmen 

 
Spånga-Tensta 

Telefon 08-508 03 000 
Box 4066, 163 04 Spånga 
 Besök: Fagerstagatan 15 

spanga-tensta@stockholm.se 
 stockholm.se/spanga-tensta 

 
Södermalm 

Telefon 08-508 12 000 
 Box 4270 102 66 Stockholm 

 Besök: Medborgarplatsen 25.info@soder.stockholm.se, stockholm.se/sodermalm 
 
 

Älvsjö 
Telefon 08-508 21 000 
Box 48, 125 21 Älvsjö 

 Besök: Älvsjö Stationsplan 11.alvsjo@stockholm.se 
 stockholm.se/alvsjo 

 
 



Östermalm 
Telefon 08-508 10 000 

 Box 24156, 104 51 Stockholm 
 Besök: Karlavägen 104, 6 trappor 

ostermalm@stockholm.se 
 stockholm.se/ostermalm 

 
 اللجان واالدارات االخرى ذات صلة :

 
  إدارة العمل

Telefon 08-508 35 500 
 stockholm.se/arbetsmarknadsforvaltningen 

 
 

 اإلدارة الریاضیة
Telefon 08-508 27 700 

stockholm.se/idrottsforvaltningen 
 
 

 إدارة الثقافة
Telefon 08-508 31 900 

stockholm.se/kulturforvaltningen 
 
 

 الخدمات االجتماعیة
Telefon 08-508 25 000 

stockholm.se/sof 
 

 مخطط المدینة
Telefon 08-508 27 300 

stockholm.se/sbk 
 

 مكتب حركة المرور
Telefon 08-508 27 200 

 stockholm.se/trafikkontoret 
 

 وزارة التعلیم
Telefon 08-508 33 000 

 stockholm.se/utbildningsforvaltningen 
 

 ادارة كبار السن
Telefon 08-508 36 000 



stockholm.se/aldreforvaltningen 
 
 

 كیف یتم طلب الحصول على الدعم ؟ وكیف یمكنك فعل ذلك ؟
 

 یتم التعامل مع طلب لتدابیر الدعم وفقا لإلدارات المحلیة ویمكن أن یتم إما عن طریق رسالة أو هاتف أو في اجتماع مع المشرف.
 ویتلقى مقدم الطلب قرارا كتابیا یبین ما إذا كانت العملیة قد منحت أو رفضت. ویمكن الطعن في الرفض. ویجوز للمدعي العام أن

 یستأنف القرار
 

 تقدیم طلب للحصول على الدعم والخدمة على شبكة اإلنترنت
 

 یمكنك أیضا تقدیم طلب للحصول على الدعم والخدمة عبر الموقع التالي
stockholm.se/funktionsnedsattning/ansok 

 
 الخدمات اإللكترونیة األخرى

 
 وقد وضعت مدینة استوكهولم عددا من الخدمات اإللكترونیة لتسهیل االتصال بالبلدیة حیث تتوفر جمیع الخدمات اإللكترونیة في

  المدینة عبر الموقع التالي
stockholm.se/etjanster  

 
 
 
  

 
 
 
 


