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SIP باشە بۆ تۆ کە لە شوێنی 
جۆراوجۆرەوە یارمەتی وەردەگری، بـۆ 
نـمـوونە لە بەشی چاودێریی نەخۆشی و 
تەندروستی یان لە بەشی یارمەتیدان بۆ 

چاکبوونەوە لە نەخۆشی یان ناتوانایی کە 
الندستینگ پێشکەشی دەکات، یان پارەی 

یارمەتی بۆ بەڕێچوون، یارمەتی بۆ 
نەخۆش لە ماڵەوە یان یارمەتی بۆ 

شوێنی حاوانەوە کە ئەمانە کــۆمـۆن 
پێشکەشی دەکات. SIP بەرنامەیەکە کە 

ئاسانکاری دەکا بۆ ئەوەی تۆ بتوانی 
کاریگەریت هەبێ لەسەر ئەو یارمەتییەی 

کە پێویستییت پێیەتی و مافی خۆتە 
وەریگری. ئەم بەرنامەیە هەروەها 

نیشانیدەدا کە کـێ بەرپـرسی چـیـە. تۆ 
خۆت لە بڕیارداند بەشداری کە 

بەرنامەکە چی لە خۆ بگرێ. بۆ نموونە تۆ 
خۆت دەتوانی بنووسی ئامانجەکانی تۆ لە 

ئەم بەرنامەیە چیە و چ پێداویستییەکت 
هەیە لە بوورای چارەسەری و دەرماندا 

و چ جۆرە ئامڕازێکی یارمەتیدەر و چ 
پشتگیرییەکت پێویستە بۆ ئەوەی بگەی 

بە ئامانجە دیاریکراوەکانت.

 کاتێک بڕیارتدا کە بەرنامەی SIP بۆ تۆ پێویستە ئەو  کات ئەو کەسانە . 1

هەڵدەبژێری کە  دەبێ بەشداربن لە داڕشتنی بەرنامەکەدا. پاشان کۆ دەبیتەوە 
لەگەڵ ئەو کەسانەی دەستنیشانت کردوون. واباشە هەموو ئەو چاالکییانەی 

کە پشتگیری لە تۆ دەکەن بەشداربن، بەاڵم دەشتوانی هەندێک لە چاالکییەکان 
بانگ نەکەی بۆ بەشداریکردن. هەر وەها تۆ دەتوانیت خزمێک، دۆستێکی 

نزیک، سەرپەرشتیار، سندووقی بیمە، دایرەی کاردۆزینەوە و خوێندنگە بانک 
بکەیت بۆ کۆبوونەوەکە. ئەوە گرنگە کە هەموو ئەو الیەنانەی بەشداری دەکەن 

 لە کۆبوونەوەکەدا پێشتر خۆیان ئامادە کردبێ.

زۆربەی جارەکان کەسێك لەو 
فەرمانبەرانەی کە تۆ لە چوارچێوەی 

الندستینگ یان کــۆمـۆن لەگەڵی لە 
 SIP  پێوەندیدای پێشنیاری نووسینی
دەکا. تۆ خۆشت دەتوانی ئەم پێشنیارە 
 SIP بکەی. ئەگەریش حەز نەکەی لە
ئەوەش دەکرێ. ئەگەر تۆ بڵێی نا ئەم 

بەرنامەیەت پێویست نیە دیسانیش ئەو 

چاودێری و پشتگیرییە کە پێویستت بێ 
هەر وەریدەگری.

تۆ بۆت هەیە خۆت هەڵبژێری کە کێ 
ڕێکخەری ئەم بەرنامەیە بێ. بۆ نموونە 
دەکرێ ئەو کەسە هەر هەمان کەس بێ 

کە پێی دەڵین کەسی پێوەندیدار واتە  
.kontaktperson

ئـەگەر حەز بکەم لە SIP دەبێ چی بکەم؟ 

پاشان چـی روودەدا؟

بەرنامەی هاوئاهەنگکراوی تاکەکەسی )SIP( چـیــە؟ 

تۆ خۆت و باقی بەشداران  دەتوانن لە بەرنامەی 
هاوئاهەنگکراوی تاکەسیدا ئەم شتانە بنووسن

ئەمڕۆ پێداویستییەکانی تۆ چین؟	 
چ هەوڵێکت بۆ دەدرێ وەکوو پشتگیری و یارمەتی، ئامانجی ئەم هەواڵنە چین 	 

و کەی کۆتایی یان پێدێت
بەشی چاالکییە جۆراوجۆرەکان دەبێ چی بکەن بۆ ئەوەی پشتگیری و 	 

یارمەتیی راستەقینە پێشکەش بکەن بە تۆ
کـی بەرپرسی سەرەکییە بۆ بەرنامەی هاوئاهەنگکردنی تاکەکەسی و کێ 	 

بەرپرسە بۆ چی
ئایا تۆ و باقی بەشەکانی چاالکیی جۆراوجۆری بەشدار لە بەرنامەکەدا بە چ 	 

شێوەیەک بەدوواداچوون دەکەن بۆ جێبەجێ کردنی بەرنامەی پشتگیری لە تۆ 
و هەر چەند ماوە جارێک ئەم کارە دەکەن

کەی ئێــوە کۆتایی دەهێنن بە ئەم هاوکارییە	 

لە کۆبوونەوەکەدا هەموو الیەکی بەشدار هەوڵ دەدەن کە بەرنامەی . 2
هاوئاهەنگـکـراوی تاکەکەسی واتە SIP بۆ تۆ بنووسن. ئێوە باسی ئەوە دەکەن 

کە تۆ چیت دەوێ و چیت پێویستە.

ماوەیەک دووای کۆبوونەوەی یەکەم دیسان هەموو الیەک کۆدەبنەوە. لەم . 3
کۆبوونەوەیەدا باسی ئەوە دەکرێ کە بەرنامەی یارمەتییەکە چۆن بەڕێوە 

چووە و ئایا ئامانجەکان هەر وەکوو خۆیان ماون. ئەگەر تۆ خۆت لەم بڕوایەدا 
بیت کە شتیك بگۆڕدرێ ئەوە دەتوانی باسی بکەیت. ئەگەریش هەموو شتێک 

بە ڕێکوپێکی بەڕێوەچووبێ ئەوا بەردەوام دەبن لە کار کردن بە بەرنامەکە.

هەر کاتێک هەست بکەی کە ئیتر پێویستیت بە SIP نەماوە دەتوانی ئەمە . 4
بهێنیتە گۆڕێ. ئەو کاتە تۆ و باقی بەشداران کۆتایی بە بەرنامەکە دەهێنن.
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الخطة الفردية املنسقة
ئەگەر تۆ لە الیەن چەندین بەش لە چوارچێوەی کۆمۆن و الندستینگ 

یارمەتی وەربـگری زۆربەی جارەکان بۆت هەیە بەرنامەیەکی 
هاوبەشت هەبێ بۆ یارمەتییەکانی بەشی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی 

و بەشی چاودێریی نەخۆشی و تەندروستی.
تۆ دەتوانی بۆ زانینی زیاتر سەبارەت بە SIP و مافەکانی خۆت لەم 

 بووارەدا سەیری شــوێنی وێب بکەی:

http://www.1177.se/Vastmanland/Regler-och-rattigheter/
/Samordnad-individuell-plan-SIP2

بـەرنـامـەی 
 هـاوئـاهـەنـگـکراوی

)SIP( تاکەکەســی
بۆ تۆ کە لـە ڤـێســتـمانـالنـد دەژی و پێویستیت بە 
یارمەتی هەیە بۆ هاوئاهەنگکردنی پێوەندییەکانت 

لەگەڵ بەشی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی و 
بەشی چاودێری لە نەخۆشی.
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