
 ادارات مختلف دولتی در تماس با بیشتر سھولت

 ؟دارید نیاز بھ کمک امرار معاش شخصیآغاز بھ کار و یا  دربارۀبا ادارات مختلف دولتی گرفتن تماس  درآیا شما 
Samverkansteamet  طریقۀ درست تماس کمک میکند. دریافتشما را در قسمت تیم ھمکاری و یا 

شما را برای مالقات تماس میگیرید یکی از اعضای تیم تیم ھمکاری و یا  Samverkansteametوقتی شما با 
دعوت میکند. وقتی شما در بارۀ موضوِع کھ نیاز بھ کمک دارید توضیح دادید ما شما را در قسمت بھترین راه حل 

 ید.ئمشوره داده و شما را یاری میکنیم تا با ادارۀ درست تماس حاصل نما

 

 د؟نات تیم ھمکاری استفاده نمایکی ھا میتوانند از خدم

برای ھماھنگ کمک  و نیاز بھ 65الی  16سنین ، بین (Örebro)برو شھروند راجستر شده در اور اشخاِص کھ
شورای ،  (Arbetsförmedlingen)اداره کاریابی، (Försäkringskassan)اجتماعی  اداره بیمھنمودن خدمات از 

تیم باشند میتوانند از خدمات  (Örebro Kommun)) و کمون اوربرو (Region Örebro Län حوزۀ اوربرو
 مستفید شوند.ھمکاری 

 ان است.گمراجعھ بھ خدمات تیم ھمکاری رای

 

 طریقۀ مراجعھ نمودن بھ تیم ھمکاری
را  (ansökningsformuläret)مراجعات رفتھ و فورمۀ  orebro.se/samverkansteametبھ آدرس ویب سایت 

فرستادن فورمھ یکی از اعضای تیم ھمکاری با شما تماس میگیرد تا وقت اولین مالقات را  خانھ ُپری نمائید. بعد از
 تعین کند.

توسط تیلیفون، ایمیل و یا بھ مرکز خدمات کمون آمده بھ تیم ھمکاری مراجعھ شما و یا یکی از اقارب شما نیز میتوانید 
 نمائید.

و  شورای حوزۀ اوربرو ،یکاریاب اداره، اجتماعی اداره بیمھ یکی از مأموران بررسی ز طریقشما احتی امکان دارد 
 توسعھ شوید کھ با تیم ھمکاری تماس بگیرید. اوربرو کمون

 

 کی ھا در تیم ھمکاری کار میکنند؟
ث بحی اجتماعی اداره بیمھی و یا کاریاب اداره، اوربرو کمونھمزمان در  یمکھ در تیم ھمکاری فعالیت دار ما کسانیکھ

امکانات و خدمات کھ  در مورد کافیما آگاھی  .وظیفھ اجرا میکنیمبطور مثال مأمور بررسی و یا مشاور کاری نیز 
 با بخش روانشناسی و مراقبت اولیھ برقرار کرده ایم.در دسترس است داریم و تماس و روابط خوب 

. موضوعات شما باشیممنافع شما کار میکنیم و تعھد داریم تا رازدار  ما کسانیکھ در تیم ھمکاری فعالیت داریم برای
 این بھ این معنی است کھ آنچھ شما بھ ما توضیح میدھید نزد ما خواھد ماند.

 

 با تماس بگیرید
 samverkansteamet@orebro.se:  ایمیل

 00 10 21-019:  تیلیفون
 orebro.se/samverkansteamet:  ویب سایت


