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SAMORDNAD 
INDIVIDUELL PLAN.

سقفردي منمخطط   
 
 

 هبأن رىت فقد تل العمر تحصل على مساندة من عدة جهاراشدا في مقتبلك أو إبنك اليافع أو أنت شخصيا بصفتك إذا كان طف
الصحي و  و القطاع االجتماعيةسة و المدرسة التمهيدية و مكتب الخدمات قد تكون الجهات مثل المدر .المساندةيجب تنسيق 

 الطبي.
 

 samordnad individuell plan  SIPللقيام بمخطط فردي منسق ما يسمى بـ  لقاءيمكنك الحصول على مساعدة لتحديد 
 

المخطط الفردي المنسق لقاء  
ستقومون ، وفيها دور كل واحداألهداف المشتركة و اآلخرين الموجودين حولقرير أنت والتبالتخطيط و اللقاءتقوم في س

رت عليها األمور ستتحدثون حول الكيفية التي ساو بعد فترة مرة أخرى بكتابة كل ذلك في مخطط فردي منسق. ستلتقون  
في المخطط.ما إذا كان هناك شيء بحاجة ألن يتم تغييره و  
 

.لقاء المخطط الفردي المنسق لكي يتم عقدموافقتك/موافقتكم يجب الحصول على   
األشخاص الذي سيتم إستدعاؤهم.ومشاركا في عملية التحضير للقاء ستكون   

 
 ستحصل/ستحصلون على المخطط المكتوب.

 
     هل تحتاج المساعدة لترتيب لقاء المخطط الفردي المنسق؟

ة التمهيدية أو إن كنت بحاجة لترتيب لقاء المخطط الفردي المنسق فعليك التحدث مع شخص لديك تواصل معه في المدرس
أو القطاع الصحي أو الطبي. االجتماعيةالمدرسة أو مكتب الشؤون   
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 هبأن رىت فقد تل العمر تحصل على مساندة من عدة جهاراشدا في مقتبلك أو إبنك اليافع أو أنت شخصيا بصفتك إذا كان طف
الصحي و  و القطاع االجتماعيةسة و المدرسة التمهيدية و مكتب الخدمات قد تكون الجهات مثل المدر .المساندةيجب تنسيق 

 الطبي.
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