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Maahanmuuttajien alkuvaiheen palvelut
خدمات اجتماعی
مراحل اولیه خدمات اجتماعی برای مهاجران
مرکز خدمات اجتماعی سارویس
Sarviksen sosiaaliasema
طبقه اول Hatanpäänkatu 3 J
آدرس پستی Hatanpäänkatu 3 F, 33900 Tampere
مهاجرین سهمیه ای ،بزرگساالنی که اجازه اقامت دریافت نموده اند ،خانواده هایی که دارای فرزند هستند و
یا بقیه مهاجرانی که دارای نیازهای ویژه می باشند جزء مشتریان دریافت خدمات اولیه قرار می گیرند .ما
به کسانیکه به شهر تامپره نقل مکان می کنند کمک می کنیم .درباره شهر و خدماتی که سازمانهای مختلف
ارایه می کنند اطالع رسانی می کنیم و همچنین درباره راههای دریافت این خدمات نیز شما را راهنمایی می
نماییم.
شما می توانید شخصأ به اداره خدمات اجتماعی سارویس مراجعه نمایید یا تماس تلفنی داشته باشید.
 دریافت اطالعات و راهنمایی بدون گرفتن وقت قبلی روزهای دوشنبه الی جمعه از ساعت  9تا . 14 دریافت راهنمایی به زبان دری و فارسی در تمام روزهای هفته از ساعت  10تا  12و به زبان عربی ازساعت  12تا .14
 راهنمایی به صورت تلفنی روزهای دوشنبه  ،سه شنبه ،پنج شنبه و جمعه از ساعت  9تا  11به شمارهتلفن .0408062771
خدماتی که در مراحل اولیه به مهاجران ارائه می شوند عبارتند از:
 دادن اطالعات  ،راهنمایی کردن و هدایت نمودن ارزیابی کردن خدمات مورد نیاز و کار خدمات اجتماعی خدمات ،مشاوره و همچنین حمایتهای مالی در امور درآمد و امرار معاش اطالع رسانی گروهی دادن مشاوره در امور مسکن راهنمایی کردن مراجعین در این مورد که چگونه خودشان قادر باشند مسایل و موضوعات روزمره خودرا حل و فصل کنند
راهنمایی برای آمدن و ورود به اداره خدمات اجتماعی سارویس:
برنامه حرکت اتوبوسها  ،اتوبوسهای شماره  32 ،21 ،11و  ( 33در ایستگاه اتوبوس سارویس هاتان پن
کاتو ) 3
اتوبوسهای  14 ،1و  ( 26ایستگاه هاتان پن والتاتیه )Hatanpään valtatie 25
 Repaلینکی هست که می توانید از طریق آن مسافت مبدا تا مقصد سفر خود را محاسبه نمایید.
Reittiopas
لینکی هست که نقشه منطقه سارویس را نشان میدهد.
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Sarviksen alueen kartta

Kototori
در مرکز ورزشی و تفریحی هروانتا ( واپا آیکا کسکوس ) مکانی برای مالقات کردن افتتاح شده که در
آنجا می توانید به زبان مادری خود درباره مراحل وقف یابی اولیه مهاجران راهنمایی بگیرید و اطالعات
کسب نمایید.
دریافت خدمات از پرستار بهداشت عمومی
پذیرش و دریافت خدمات از پرستار بهداشت عمومی پناهندگان در مراحل اولیه
Hervannan terveysasema
Insinöörinkatu 38
33720 Tampere
برای ورود به قسمت پذیرش ،از درب ورودی اصلی مرکز بهداشت در طبقه اول وارد شوید واز آنجا به
سمت راست بروید.
در این بخش مشتریان جدید معاینات اولیه را دریافت می کنند و به مشکالت فوری و اورژانسی آنها
رسیدگی می شود.
پرستار بهداشت عمومی مشخص می کند که آیا نیاز است به نزد پزشک بروید یا نه .برای رفتن به نزد
پزشک همیشه نیاز است که وقت قبلی گرفته شود.
پرستار بهداشت عمومی در طول هفته صبح ها از ساعت  8الی  9بدون نیاز به گرفتن وقت قبلی شما را
می پذیرد.
در بقیه اوقات برای مالقات با پرستار باید از قبل وقت گرفته شود.
 دوشنبه تا پنج شنبه از ساعت  8الی 15 -جمعه و روزهای قبل از تعطیالت رسمی از ساعت  8الی 13:30
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گرفتن وقت قبلی از دستیار مرکز بهداشت
کمک پرستار
تلفن 0406397127
دستیار مرکز بهداشت
تلفن 0505613229
پرستار بخش اعصاب و روان
تلفن 0406397120
خدمات بهداشت روانی برای مهاجران
جهت دریافت کمک برای حل مشکالت روحی و روانی می توانید از مرکز بهداشتی و درمانی شهر
تقاضای یاری نمایید .در سایت اینترنتی بهداشت روانی می توانید اطالعات بیشتری درباره مراحل اولیه ی
درمانی مراکز بهداشت و درمان دریافت کنید که شما را در صورت لزوم به سمت جلو هدایت می کنند.
Mielenterveyspalvelut
لینکی هست که شما می توانید از طریق وارد شدن به آن اطالعاتی که درباره خدمات  ،مسایل و مشکالت
روحی و روانی است را دریافت نمایید.
خدمات و مراقبتهای بهداشتی و تخصصی اعصاب و روان را می توانید از مرکز خدمات سالمت روان و
سوء مصرف مواد مخدر شهر دریافت نمایید .برای انجام معاینات ،به توصیه پزشک نیاز می باشد .در
مرکز خدمات سالمت روان و سوء مصرف مواد مخدر ،درمانگاه روانپزشکی برای مهاجران نیز وجود
دارد که در آنجا برای پناهندگانی که به تازگی به شهر نقل مکان کرده اند  ،معاینات و مراقبتهایی سازمان
داده شده است.
Psykiatrian poliklinikka maahanmuuttajille
از طریق این لینک هم می توانید درباره خدمات روحی و روانی ارایه شده برای مهاجران هم اطالعات
کسب نمایید.

