
 

 

 خدمات منزلية لالسرة التي لديها طفل

 

الخدمات المنزلية لالسرة المؤلفة من طفل 
توفر مساعدة يمكن الوصول عليها بسهولة 

لوسط  الحياة اليومية لالسرة. الخدمة قائمة  
على قانون الرعاية االجتماعية  

19المادة  1301/2014 §) 

 

خدمة منزلية للعائالت التي لديها طفل يتم 
تنظيمها من خالل منح االسرة القسيمة. يمكن 

للعائلة شراء الخدمة من أولئك الذين قبلوا 
قسيمة الخدمة، من مقدمي الخدمات الخاصة. 

يختار المراجع مزود الخدمة من 
القائمة.حاجة الخدمة يتم تقييمها في الزيارة 

 المنزلية. 

 

نزلية للمراجع متعلقة بالدخل الخدمات الم  

 الدفع يعتمد على معلومات الدخل 

 

 

 

 متى يمكن الحصول على الخدمة المنزلية؟

 حاجة الخدمة قصيرة األجل 

 الحاجة إلى الخدمة ال تتطلب توضيحا 

  الشخص، الذي يرعى بشكل أساسي
المنزلي ُمنع من رعاية تلك التدبير 

المهمات بسبب قدرة االداء المنخفضة 
، اجهاد وضع العائلة والحياة، 

المرض، الوالدة، االعاقة، او لسبب 
آخر مشابه. ) قانون الرعاية 

 ( § 19االجتماعية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخدمات المنزلية تتضمن على سبيل المثال:

 مساعدة رعاية طفل 

  ،مساعدة رعاية منزلية ضرورية ) طبخ
غسيل مالبس( ومساعدة تنظيف 

ضرورية مرة في االسبوع )كنس، مسح 
الغبار، تنظيف عام للمطبخ والمرحاض( 

 مع العائلة. 

  دعم وتقوية الحياة اليومية للعائلة واالداء
 الخاص

 .الدعم في مراحل الحياة اليومية 
 

 

 

 قد يكون سبب حاجة الدعم على سبيل

 :المثال

 ارهاق الوالد/ة 

  المرض الخطير المفاجئ للطفل ، او

 للوالد/ة.

  أزمة اخرى طارئة او وضع خاص في

 ب(العائلة ) مثال : الطالق، موت المقر

  :عمل ضروري للوالد/ة ) مثال

 زيارة طبيب أو عالج( 

 

ال يمكن الحصول على خدمات منزلية / 
 قسيمة خدمات:

  ( امراض لحالة مرض مفاجئ للطفل
 البطن، الرشح ، الخ(

 لرعاية طفل طويلة االمد يومية 

  الحضانة  لعمر الرعاية النهارية هي
 خدمة اساسية 

  فقط لسبب انه في العائلة يوجد عدة
 اطفال تحت السن المدرسي

  لحاجة رعاية الطفل الناجمة عن
اوقات تالميذ المدرسة للعائلة 

 الصباحية ـ ، بعد الظهر، او العطل

  تمكين الوالد/ة من الذهاب من اجل
 للعمل / للدراسة

  من اجل العمل البيتي عن بعد، او
 الدراسة، او الهواية. 

 من اجل الحاجة لمساعد شخصي 

 من اجل العناية بالعالقة الزوجية 

 فقط للتنظيف او زيارة السوق 
 



التواصل مع خدمات العائلة 
 للعائالت التي لديها طفل

 

 

 

 

 التواصل مع                

 الخدمات المنزلية             

 للعائلة التي لديها طفل         

 

  
                                  زيارة منزلية

ـ نقوم بتقييم حاجة الخدمة ونتناقش سوية مع 
الوالدين حول الخدمات الممكنة وما تتضمنه 

                                        الخدمات

 

 
 اختيار مقدم الخدمات

ـ يختار المراجع مقدم الخدمات، بنفسه 

يتواصل مع مقدم الخدمات ويبلغ مشرف 

العائلة التابع للخدمات المنزلية للعائلة التي 

لديها طفل عن مقدم الخدمة ) انظر من فضلك 

 العناوين( 

دم الخدمات عن ـ المراجع يتفق بنفسه مع مق

 وقت الزيارات

 

 

   
 

 الخدمات المنزلية 

 للعائلة التي لديها طفل

 ـ يتم تقييم حاجة الخدمات بشكل منتظم

 ـ الخدمة هي قصيرة االمد

زيارات في  3ـ  1أشهر ،  6ـ  4وسطيا 

ساعة في المرة الواحدة 3ـ 2االسبوع و  

 
 
 

 

 

 
 

 العناوين
 

 قطاع الصحة والرفاهية في مدينة توركو
 الخدمات المنزلية للعائلة التي لديها طفل

 
 2912 179 040هاتف: 

 أوقات االتصال في أيام الدوام الرسمي الساعة
 10.00ـ  8.30

 
) مالحظة: ال يمكن ارسال رسالة نصية على رقم 

االتصال يمكن ترك رسالة الهاتف.  خارج أوقات 
 صوتية(

 
lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن للمراجع ان يلغي موعد 
بشكل الزيارة المتفق عليه 

بواسطة تبليغ مقدم   مسبق 
الخدمات حول الغاء الموعد 

ساعة قبل  24على ابعد تقدير 
الزيارة المتفق عليها. االلغاء 

المتأخر او الزيارة غير الملغاة 
يتم النظر اليهما على انهما 

محققتان.البلدية ليست مسؤولة 
 عن النفقات

 

ةمساعدة محددة متاحة بسهول  

لوسط الحياة اليومية للعائلة.   

 

 

 

 

خدمات منزلية للعائلة 
 التي لديها طفل
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