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 مخطط فردي                             

  حق لك وأداة للتعاون -  
 الخاص بك كون مخططكسي 

  بأهدافكينبغي على المخطط الخاص بك أن يحتوى على آشٍف
 في عملية الحق بالمشارآة ولك ،وقدراتك وحاجاتك للخدمات

أنت أفضل من يعرف وضعك، ولكن لدى ذوي . إعداد المخطط
صورة مجملة عن مختلف الحلول واإلجراءات االختصاص 

 .المتوفرة
 

 مخطط  لديك رغبة ولك الحق بالحصول علىهل 
 فردي؟

أو اجتماعية منسقة وألجل / إذا آنت تحتاج إلى خدمات صحية و
طويل، فلك الحق إذا آنت ترغب بذلك بأن يتم إعداد مخطط فردي 

هذا الحق مستقل عن التشخيص والعمر وتتمتع به حتى لو آنت . لك
من أجهزة اإلدارة العامة، مثًال فقط تتلقى خدمات من جهاز واحد 

  مصلحة خدمات منحتاج بالضرورة أن تحصل علىال ت. لديةالب
الخدمات الصحية الخاصة لكي يكون لك الحق بأن يتم إعداد 

  . مخطط فردي لك

   المزيد عن المخطط الفردي؟هل تحب معرفة 
:  على العنوان التاليإن دليل هذا المنشور متوفر على الشبكة √

no.shdir.www . أدخل على المخطط الفردي تحت الموضوع
تجد هنا معلومات أخرى عن الخدمات في . الصفحة األولىعلى 

  . مجال الشؤون االجتماعية والصحة
الكفاءات مرآز ب أيضًا على الصفحة الرئيسية الخاصة اطلع

  no.estringm.wwwالوطني للتعلم والتمكن، على هذا العنوان 
  . أدخل على المخطط الفردي

  
 والمقررات المتعلقة بالخدمات االجتماعية آل األنظمة √

بالمخطط الفردي تجدها على والصحية، بما فيها المقررات المتعلقة 
    .no.lovdata.www: العنوان التالي

 
 تجد معلومات أدق لدى مصلحة الخدمات الصحية واالجتماعية  √

، أو )NAV(  حّيك، وفي مكاتب دائرة العمل والرفاهأوفي بلديتك 
مصلحة الخدمات الصحية الخاصة في / ة يمؤسسة الصحال لدى

  . منطقتك
  

 IS-1292إن رقم طلب هذا المنشور هو 
 

  !تذآـّر
أنه صعب بالنسبة لك لقاء جهاز الخدمات إذا آنت ترى  √

ب الصحية ومقدمي الخدمات بمفردك، فلك الحق باصطحا
نظيرك أثناء العمل على / أحد المقربين أو شخص مساعد

  . المخطط
  

من ك المخطط الفردي حقًا أآبر في آل ال يعطي√ 
يثبت المخطط . الخدمات، ولكنه وثيقة أساسية مهمة

  والخدمات،بالمستندات وضعك الفعلي وحاجتك لإلجراءات
 ويمكن أيضًا أن يشكل لك أساسًا للتقديم على خدمات ال 

  . ل عليها اليومتحص
  

أن يكون أداة بالنسبة لك لكي يمكن للمخطط الفردي √ 
  . ينبغي أن تكون حياتك اليومية اآلن والحقًا آيف تظهر

  
يجب أن يكون المخطط محددًا وأن يعطي أجوبة على √ 

متى ينبغي تنفيذ اإلجراءات المختلفة وعلى من تقع 
    .  مسؤولية القيام بذلك
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  السرحفظواجب  
تخضع آل المعلومات الشخصية آقاعدة أساسية لواجب حفظ 

السر، ولكن واجب حفظ السر ال يعيق على أية حال إعطاء 
يمكن أيضًا . الموظفين المتعاونينلى المعلومات الخاضعة له إ

إبطال مفعول واجب حفظ السر بأن تقوم بإعطاء موافقتك، 
وهذا يعني أنك توافق على . عنهابطريقة تسمى موافقة مبلغ 

، وآيفية الجهة التي ستحصل على المعلومات المتعلقة بك
استعمال هذه المعلومات وما هي التبعات التي يمكن أن تترتب 

  . عن ذلك
  

الذين ليس لديهم صالحية إعطاء الموافقة، بالنسبة لألشخاص 
فيمكن للمقربين أو الوصي أو موظفي الصحة إعطاء الموافقة 

  .نيابة عن متلقّي الخدمات
 

 حق االعتراض
يمكنك االعتراض على حصولك أو عدم حصولك على مخطط 

 تإن المحافظ هو الجهة المخولة بالنظر باالعتراضا. فردي
بالنسبة . المتعلقة بالخدمات حسب قانون الخدمات االجتماعية

للخدمات الصحية يمكن بحسب قانون حقوق المريض تقديم 
 .    االعتراض إلى مصلحة الرقابة الصحية في المحافظة

   
والشؤون   الصحةآل مقدمي الخدمات ضمن مصلحةسيكون 

 التي يمكنكعلى علم بالجهة  الذين أنت على اتصال بهم،االجتماعية
عندما يتم . من أجل تقييم حقك في إعداد مخطط فردي إليها التوجه

إيضاح ما إذا آان الحق إلى جانبك، يتم تعيين المنسق ويمكن البدء 
  . بالعمل على المخطط

  
إذا تم البدء بالعمل بمخططك الفردي في المؤسسة الصحية، ينبغي 

البلدية التي تتبع في نفس الوقت إقامة تعاون جيد مع الخدمات في 
 ةوفي الغالب سوف يتم تحويل مسؤولية المتابعة الالحق. لها

  . للمخطط بعد فترة إلى البلدية
  

   عالي األهمية مخطط
والمخططات . إن المخطط الفردي هو مخطط عالي األهمية

األخرى مثل المخطط الفردي للتعليم في المدارس ومخطط التأهيل 
 ومخططات العالج، ينبغي  (NAV) في  دائرة العمل والرفاه

  . تنسيقها مع المخطط الفردي
  

 .  سوف تحصل على مخطط فردي واحد فقط
 

 
 

  ذو مسؤولية أساسية خدماتمقدم 
، الذي يدعى غالبُا المنسق، مسؤوًال سيكون أحد مقدمي الخدمات

وتكون وظيفة . بشكل أساسي عن متابعة المخطط الخاص بك
دم في العمل على المخطط، وأن  ضمان التقةالمنسق األساسي

على المعلومات التي تكون بحاجة لها، وأن يكون لك أنت تحصل 
. تأثير في العمل على المخطط تماشيًا مع مبدأ مساهمة المستخدم
  . ينبغي إعارة االنتباه بشكل خاص لرغباتك عند تعيين المنسق

  
  المبادرة والمسؤولية

مكن أن تأتي منك أو من أحد إن مبادرة القيام بإعداد مخطط فردي ي
المقربين منك، ولكن مسؤولية إعداد المخطط الرئيسية تقع على 

ويكون من واجب ذلك القسم من الخدمات الصحية . جهاز الخدمات
مصلحة الخدمات / واالجتماعية في البلدية أو المؤسسة الصحية 

أن يعمل على البدء بالعمل على الصحية الخاصة التي تتوجه لها، 
ستتعاون مصلحة الخدمات الصحية واالجتماعية مع . لمخططا

منها خدمات، مثًال دائرة العمل أنت الدوائر األخرى التي تتلقى 
  . (NAV)والرفاه 

 

 أداة للتعاون 
وبين وجهاز الخدمات سيكون المخطط أداة للتعاون بينك 

وهو سوف يعزز تنسيق . وبين مختلف مقدمي الخدمات
يمكن على سبيل . ة حاجاتك للعونالعمل من أجل تغطي

المثال أن يتعلق األمر بإجراءات ضمن الخدمات الصحية 
  دائرة العمل والرفاهأو الخدمات االجتماعية أو الخدمات من

)NAV(أو ضمن الدراسة  .  
  

صورة مجملة ووصفًا للحلول سيعطي المخطط الفردي 
واإلجراءات التي تعطيك عرضًا للخدمات يكون متواصًال 

إن توزيع المسؤوليات بين الهيئات . مكيـّـفًا بشكل فرديو
التي تتلقى منها الخدمات، وبينك وبين مقدمي الخدمات 

ويمكن للمقربين منك أن . ستظهر للعيان بشكل واضح
  . يشارآوا في هذا التعاون إذا آنت ترغب بذلك

  
، عندما يكون األطفال بحاجة إلى خدمات شاملة ومرآبة

 فراد األسرى أ حاجةخطط أن يتضمنيمكن عندئذ للم
  .  للخدمات الخاصة، آتخفيف العبء على سبيل المثال

 

 


