
های خدمات خانگی خانواده

 دارای فرزندان خردسال
 

 خردسال،  نفرزنداهای دارای خدمات خانگی خانواده

هایی اساسی در زندگی روزمره را با دسترسی کمک

دهد. خدمات آسان در اختیار خانواده ها قرار می

پیشگیری از بروز مشکالت بوده و ر جهت موردنظ

 باشد. بر مبنای قانون رفاه اجتماعی می

 ( 1301/2014 19)ماده 

 

های دارای فرزندان خرد سال خانوادهخدمات خانگی 

برنامه ریزی  هابا صدور کوپن خدماتی برای خانواده

ها می توانند خدمات موردنظر را از شود. خانوادهمی

هایی که خدمات خود را بطور خصوصی شرکت

که اجازه  هایی هستنددهند و جزو شرکتارائه می

های خدماتی دریافت ارائه خدمات را در مقابل کوپن

اند، خریداری نمایند. مشتری، ارائه دهنده کرده

کند. نیاز به دریافت خاب میرا از لیست انتخدمات 

های دارای فرزندان های خانگی خانوادهکمک

خردسال در ضمن مراجعه به منزل آنها ارزیابی 

 شود. می

 

هزینه خدمات خانگی برای مشتریان، بستگی به 

درآمد آنها دارد.  مبلغ آن به سطح درآمد و تعداد 

 نفرات خانواده بستگی دارد. 

  

وان خدمات خانگی را دریافت تچه مواقعی می
 کرد؟ 
 ،نیاز به خدمات برای مدت زمان کوتاهی است  
  نیاز به بررسی طوالنی ندارد نیاز به خدمات 
  شخصی که در درجه اول به خانه و امور خانواده

کند بعلت افت توانایی کاری، شرایط میرسیدگی 
و زندگی، فشار و خستگی، بیماری،  خانوادگی

معلولیت جسمانی و یا دالیل مشابه  /زایمان، آسیب
دیگر، دچار ممانعت در رسیدگی به این کارها 

 ( 19)قانون رفاه اجتماعی ماده  باشدمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشد: خدمات خانگی بعنوان مثال شامل موارد زیر می
  از کودکان کمک در مراقبت 
 کارهای خانه )غذا  های ضروری در انجامکمک

های ضروری درست کردن، رخت شستن( و کمک
، ای یکبار )جارو زدنبرای نظافت، هفته

گردگیری، نظافت توالت و آشپزخانه( با همراهی 
  خود خانواده

  کمک به روتین روزمره خانواده و حمایت و تقویت
 توانایی انجام کار خویش 

  کمک در شرایط دشوار زندگی 

 

واند از جمله موارد زیر تکمک میعلت نیاز به 
  باشد:
  خانواده  الدینحد وخستگی بیش از 
 خانواده یا کودک  الدینبیماری ناگهانی و جدی و 
  .شرایط خاص یا بحرانی دیگر در خانواده )مثال

 بستگان نزدیک( طالق، مرگ  /جدایی
 خانواده  الدینرسیدگی به امور کاری ضروری و

 گر( )مثال. رفتن به نزد دکتر یا درمان
 

 
خدمات خانگی/ کوپن خدماتی را در شرایط زیر 

 توان دریافت کرد: نمی
 

 شود برای شرایطی که کودک ناگهان بیمار می
)اسهال و استفراغ، سرماخوردگی و موارد مشابه 

 دیگر.( 
 های روزمره و طوالنی مدت از کودک برای مراقبت 
  برای کودکان زیر سن دبستان، مهد کودک در رده

 اول خدمات قرار دارد 
  صرفا به این دلیل که خانواده دارای چندین کودک

 باشد زیر سن دبستانی می
 و ایام -، بعدازظهرها - هابرای شرایطی که صبح ،

 باشد تعطیل نیاز به مراقبت از کودک می
  لدینوابرای ممکن ساختن اشتغال به کار/ تحصیل 

 کودک 
  بخاطر انجام دورکاری در خانه، تحصیالت و یا

 های اوقات فراغت فعالیت
 باشد یار شخصی میبرای مواردی که نیاز به مدد 
  برای رسیدگی به روابط زناشویی 
  صرفا برای نظافت یا خرید 

 



 
 آسان  هایی اساسی و با دسترسیکمک

 در زندگی روزمره 
 
 
 
 
 
 

 
 های مرکز خدمات خانگی خانواده
  دارای کودکان خردسال

 
 
 

  

تماس با مرکز خدمات 
های دارای کودکان خانواده

 خردسال

 مراجعه به منزل ارباب رجوع 
دریافت خدمات  هنیاز ب -

ارزیابی شده و با والدین درباره 
خدمات احتمالی و محتوای آن 

 .شودگفتگو می

 ه خدماتدانتخاب ارائه دهن
خود ارباب رجوع ارائه دهنده  -

کند، خدمات را انتخاب می
شخصا با مرکز ارائه دهنده 

خدمات تماس گرفته و مراتب را 
به مرکز مورد نظر اطالع 

دهد )اطالعات تماس این می
مرکز از بخش اطالعات تماس 

 قابل مشاهده است( 
خود ارباب رجوع وقت مناسب  -

را جهت مراجعه به خانه آنها با 
 کندارائه دهنده خدمات تنظیم می

های دارای مرکز خدمات خانواده
 کودکان خردسال 

نیاز به دریافت خدمات بطور  -
 شود منظم ارزیابی می

خدمات موردنظر کوتاه مدت  -
 است 

 بطور متوسط بمدت 
بار در  3الی  1ماه و  6الی  4

 3الی  2هفته و هربار بمدت 
 ساعت

 

 
 
 

  تماس اطالعات
 

 اداره رفاه اجتماعی شهرستان تورکو 
 های دارای کودکان خردسالمرکز خدمات خانواده

 
  2912 179 040تلفن. 

 ساعات تماس تلفنی در روزهای کاری 

8.30 – 10.00  

 
 

توان به شماره مذکور پیامک ارسال کرد. )توجه. نمی
گیر پیام روی پیغامتوان میدر خارج از اوقات تماس، 

  گذاشت(

lapsiperheet.kotipalvelu@turku.fi 
 

 
 
 

 

 24تواند نهایتا ارباب رجوع می

ساعت  قبل از قرار تعیین شده، با 
و دهنده خدمات تماس گرفته  ارائه

قرار خود را کنسل کند. اگر وقت 
مورد نظر دیرتر از زمان مقرر شده 
کنسل شده و یا کال کنسل نشده مانده 

کامال تحقق یافته باشد، در اینصورت 
تلقی خواهد شد. شهرداری مسئولیتی 

ده در قبال اینگونه هزینه های برعه
 گیرد.نمی
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