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Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut

خـدمـات المـرحـلـة األولـى للمهـاجـريـن للبـالد
استقبـال ممـرضـة الـرعـاية الصحيـة
خـدمـات الصحـة النفسيـة للمهـاجـريـن للبـالد
الخـدمـات االجتمـاعيـة للمـرحـلـة األولـى للمهـاجـريـن للبـالد
مكتب الخدمة االجتماعية سارفيس Sarviksen sosiaaliasema
العنوان) :الدور األول ( Hatanpäänkatu 3 J
العنوان البريديHatanpäänkatu 3 F :
33900 Tampere
إن المراجعين الذين تُقدم لهم الخدمات االجتماعية األولية للمرحلة األولى للمهاجرين إلى البالد هم الالجئين من حصة فنلندا الذين أتوا عن
طريق األمم المتحدة والحاصلين على اإلقامة من بالغي السن واألسر التي لديها أطفال كذلك أيضاً المهاجرين األخرين للبالد والذين هم في
حاجة خاصة للدعم والمساعدة والذين قد انتقلوا إلى مدينة تامبري .نقوم بتقديم المعلومات عن الخدمات التي تقدمها المدينة والهيئات
والمنظمات المختلفة كذلك اإلرشادات الخاصة بكيفية الحصول على هذه الخدمات.
احضر شخصيا ً إلى مكتب الشؤون االجتماعية سارفيس أو قم باالتصال:




يمكنك الحصول على إرشادات بدون ميعاد سابق من يوم االثنين إلى يوم الجمعة من الساعة  9حتى الساعة 14
إرشادات باللغات الـ داري والفارسية أيام الدوام الرسمية من الساعة  10حتى الساعة  12وبالنسبة للغة العربية من الساعة 12
حتى الساعة 14
اإلرشادات هاتفياً ،040 806 2771 :أيام االثنين ،الثالثاء ،الخميس ،الجمعة من الساعة  9حتى الساعة 11

خـدمـات المـرحـلـة األولـى للمهـاجـريـن للبـالد هي:







اإلرشاد والتوجيه
تقدير مدى الحاجة للخدمات والعمل االجتماعي
إرشادات خاصة بالناحية المادية ومساعدات دعم المعيشة
اجتماعات إعطاء معلومات للمجموعات
إرشادات خاصة باألمور المتعلقة بالسكن كذلك
تقديم الدعم من أجل التمكن من االستقالل واالعتماد على النفس في األمور المتعلقة بالحياة اليومية.
إرشادات بكيفية الحضور إلى سـارفيـس
)العنوان, Hatanpäänkatu 3:اسم المحطة 11, 21, 32, 33 (Sarvis :الباصات والمواعيد
)اسم المحطة 1, 14, 26 (Hatanpään valtatie 25 :الباصات
دليل خط السير Repa Reittiopas reittiopas.tampere.fi/
خريطة منطقة سـارفيـس Sarviksen alueen kartta

انظر أيضاً :
 Kototoriكوتوتوري هو مكان التقـاء والتقابل حيث يوجد في مركز أوقات الفراغ بـ هـرفنتـا ،حيث يمكنك الحصول على إرشادات
بلغتك األم وهي خاصة بالتوطين في المرحلة األولى لحضورك للبالد.
موقعنا هو www.tekohervanta.fi/sivustot/teko-hanke/kototori
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االستقبال لدى الممرضة
المـرحـلـة األولـى الستقبـال لالجئيـن لـدى ممـرضـة الـرعـايـة الصحيـة
فـي مـركـز هـرفنتـا الصحـي
Hervannan terveysasema
Insinöörinkatu 38
33720 Tampere
الدخول إلى المركز الصحي من الباب الرئيسي إلى صالة االستقبال ومنها اتجه إلى الناحية اليمين.
سوف تحصل على الرعاية الصحية بخصوص المشاكل الصحية الطارئة أو العاجلة ،وأن القادمين الجدد سوف تتم عمل الفحوص
الطبية الالزمة.
تقوم الممرضة أيضا ً بفحص الحالة من ناحية هل هناك الحاجة للذهاب لدى استقبال الطبيب أم ال .للذهاب إلى استقبال الطبيب فإن
األمر يحتاج دائما ً إلى حجز ميعاداً بخصوص ذلك.
فترة استقبال المرضى الصباحية لدى ممرضة الرعاية الصحية بدون ميعاد سابق تكون يومياً في أيام العمل الرسمية
من الساعة  8إلى .9
أما بالنسبة لألوقات األخرى البد عند حضورك لدى ممرضة الرعاية الصحية أن يكون لديك ميعاداً محدداً معها.
األيام من األثنين إلى الخميس الساعة ma - to klo 8 - 15
أيام الجمعة واأليام التي تسبق األعياد الرسمية الساعة pe ja aattopäivinä klo 8 - 13.30





حجز المواعيد لدى الممرضة
الممرضة السريرية
040 639 7127
ممرضة الرعاية الصحية
050 561 3229
ممرضة الرعاية الصحية النفسية
040 639 7120

الخـدمـات الصحيـة النفسيـة للمهـاجـريـن إلى البـالد
يمكنك أن تطلب المساعدة بخصوص مشاكلك الصحية النفسية وذلك من المراكز الصحية التابعة للمدينة .من صفحات موقع الخدمات
الصحية النفسية تجد معلومات أيضا ً عن األماكن األخرى للعالج في المرحلة األولى ،حيث يقوموا بالتوجيه أو التحويل إلى األماكن
األخرى إن احتاج األمر:
الخـدمـات الصحية النفسيـة Mielenterveyspalvelut
إن العالج الصحي النفسي التخصصي يمكنك الحصول عليه من الخدمات الصحية النفسية وخدمات عالج اإلدمان للمواد المخدرة التابعة
للمدينة .حتى يمكنك الذهاب لعمل الفحوص الالزمة تحتاج إلى تحويل من الطبيب .تعمل أيضا ً عيادة الصحة النفسية للمهاجرين للبالد تابعة
للخدمات الصحية النفسية وخدمات عالج اإلدمان للمواد المخدرة ،حيث يتم ترتيب الفحوص والعالج لالجئين الجدد المنتقلين حديثا ً إلى
مدينة تامبري.
العيـادة النفسيـة للمهـاجـريـن للبـالد Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille

