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 تماس آسانتر با ادارات دولتی مختلف
تیم "آیا برای تماس با ادارات مختلف جھت پیدا کردن کار یا سایر امرار معاش خود بھ کمک و حمایت نیاز دارید؟ 

  می تواند بھ شما برای یافتن راھھای صحیح تماس کمک کند.   "مشارکت
 

عضای تیم بھ شما پیشنھاد می شود. وقتی شما برای ما ھنگام تماس با تیم مشارکت، یک جلسۀ مالقات با یکنفر از ا
بھترین راه پیگیری را نشان داده و در تماس با ادارۀ صحیح کمک بھ شما تعریف کنید کھ چھ کمکی نیاز دارید ما بھ شما 

 کمک می کنیم. 
 

 تیم مشارکت بھ چھ کسانی کمک می کند؟
ی تماس با صندوق بیمھ ھای اجتماعی، ادارۀ کاریابی، بھداری سالۀ "اوره برو" کھ برای ھماھنگ 65تا  16شھروندان 

 استان ناحیۀ "اوره برو" و کمون "اوره برو" می توانند از تیم مشارکت کمک بگیرند.
 

 استفاده از تیم مشارکت رایگان است. 

 برای استفاده از تیم مشارکت بھ روش زیر اقدام کنید

تیم  تکمیل کنید. وقتی تقاضانامۀ خود را ارسال کنید orebro.se/samverkansteametفُرم درخواست را در وبسایت 
 مشارکت با شما تماس می گیرد تا اولین جلسۀ مالقات را با شما رزرو کند. 

شما یا یکی از خویشاوندان تان ھم می توانید بھ تیم مشارکت تلفن کرده، ایمیل بفرستید یا بھ مرکز خدمات کمون مراجعھ 
 کنید. 

ھمچنین یک کارمند صندوق بیمھ ھای اجتماعی، ادارۀ کاریابی، بھداری استان ناحیۀ "اوره برو" و کمون "اوره برو" 
 نیز می تواند شما را با تیم مشارکت تماس بگیرد. 

 

 چھ افرادی در تیم مشارکت کار می کنند؟

ن مشاوران وامھ ای اجتماعی، مثالً بعنما کارکنان تیم مشارکت در کمون "اوره برو"، ادارۀ کاریابی یا صندوق بی
ھستیم و با کلینیک روانپزشکی و  ز کمک ھایی کھ وجود دارد کامالً آگاهاما کاریابی یا کارمند نیز کار می کنیم. 

 درمانگاھھا تماس ھای خوبی داریم.   

یعنی مطالبی را کھ شما  ما کارکنان تیم مشارکت برای خیروصالح شما کار می کنیم و دارای وظیفۀ رازداری ھستیم.
 اعتماده کرده و برای ما تعریف می کنید بھ اطالع سایرین نخواھد رسید. 

 
 تماس با ما

  samverkansteamet@orebro.seاینمیل: 
   019-21 10 00تلفن: 

 orebro.se/samverkansteamet وبسایت: 
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