فرق املناطق
WIJKTEAMS
معا إليجاد نوع املساعدة التي تحتاجها
معلومات عن فرق املناطق

فرق املناطق التابعة لنا تستطيع تقديم املساعدة لك عند الحاجة يف االمور املتعلقة
بحياتك اليومية عىل سبيل املثال باالمور املتعلقة باملنزل ,باملواصالت ,برتبية
األطفال  ,باستخدام منزلك أو مبلئ برنامجك اليومي .وأيضا عندما تواجه صعوبات
يف حياتك اليومية ناتجة مثال عن مشاكل بها عالقة بعالقاتك أو ذات طابع مادي,
عاطفي و/او اجتامعي يستطيع أي ساكن لديه هكذا أسئلة التوجه اىل فرق مناطق
 wijkteamsبلدية ميدمبليك  Medemblikتستطيع أيضا التواصل معنا يف
حال كنت جهة تقدم الرعاية وتحتاج مساعدة بهذا الخصوص

التواصل مع فرق املناطق WIJKTEAMS

•اتصل بالرقم ( )0229(856000الخيار رقم  )1بني الساعة  08.30و 17.00

( االثنني اىل الجمعة)

•ارسل امييل اىل medewerkerzorg@medemblik.nl :
•امأل استامرة التواصل املوجودة عىل موقع اإلنرتنت:
www.medemblik.nl/wijkteams

أرقام الطوارئ

•يف حال تعرض شخص لخطر مبارش :اتصل بالرقم 112
•عند االشتباه بوجود حالة عنف منزيل :اتصل(دون اإلفصاح عن اسمك)
مع بيت امن  Veilig Thuisعىل الرقم  24( 08002000ساعة يوميا)
•إن كنت تريد الحديث وتحتاج ملن يستمع إليك
سينسور  Sensoorاتصل مع الرقم  24( 09000767ساعة يوميا)
•يف حال وجود أفكار انتحارية :اتصل مع الرقم  113عن طريق
 24( 09000113ساعة يوميا)

طريقة عمل فرق املناطق WIJKTEAMS
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طلب املساعدة

هل تحتاج للمساعدة؟
اتصل مع فرق املناطق wijkteams
التابعة لبلدية ميدمبليك

Medemblik

موظفونا سيعطونك نصيحة مجانية
ويسعدهم مساعدتك
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التواصل األول

يجيب عىل اتصالك احد موظفي الرعاية الصحية لدينا
ويستفرس عن طلب املساعدة الخاص بك غالبا ما
يتم طرح بعض األسئلة اإلضافية الستكامل املعلومات
املطلوبة الستيضاح ما تحتاج له من مساعدة وبعدها
يتم اختيار املوظف املختص لدينا املؤهل ملساعدتك
بالشكل األفضل

املحادثة

سيقوم احد موظفينا بالحديث معك ( بعد التواصل األول) قد يتم ذلك إما يف منزلك أو يف مقر البلدية
تستطيع أن تطلب من شخص من معارفك أن يتواجد معك أثناء املحادثة قد يكون هذا الشخص صديقا
أو احد أفراد العائلة تستطيع أيضا إن أردت االستعانة مجانا بشخص مستقل يقدم لك الدعم .هذا الشخص
يستطيع تقديم النصيحة لك ويشاركك بالتفكري و/أو يكون حارضا معك أثناء املحادثة تستطيع طلب معلومات
عن هؤالء األشخاص ممن يقدمون املساعدة عند البلدية
أثناء املحادثة نطرح عليك األسئلة ونحاول أن نأخذ صورة واضحة عن حالتك لكل وضع سكني أو معييش
خصوصية تختلف عن أألوضاع األخرى .كذلك اإلمكانيات ونقاط الضعف الفردية تكون غالبا مختلفة حسب
الحالة
ننظر سويا اىل الحلول املمكنة نرى ما الذي تستطيع انت شخصيا ,عائلتك ,أصدقاؤك أو جريانك أن تقوموا
رمبا به
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الخطة

تقوم باالشرتاك مع احد موظفينا بوضع خطة لتحسني
حالتك ميكن باإلضافة اىل مسؤوليتك الشخصية
وامكانياتك أن يتم النظر اىل الحاجة لطلب مساعدة
إضافية (أو تأمني أدوات مساعدة).

www.medemblik.nl/wijkteams

5
وبعد

ميكنك عند الحاجة أن تناقش
التقدم الحاصل يف حالتك

