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ما هي بطاقة القسائم؟
بإمكانك أن تحصل عىل نصف ساعة دعم يف األسبوع مع
بطاقة القسائم الخاصة ببلدية كوبنهاجن .أنت تقرر كيف
يجب أن تستخدم وقتك .يف هذا الكتيب ميكنك أن تجد أفكار
ومقرتحات لإللهام عن كيفية استخدام الوقت االضايف .
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فيام ميكنك أن تستخدم بطاقة القسائم؟

أنت من يختار فيام تريد أن تستخدم بطاقة القسائم ،وميكن
أن تشمل أمور من تنظيف إضايف ملنزلك إىل دعم لدخول
التيفويل (مدينة مالهي يف كوبنهاجن .(Tivoli

ماذا يجب أن تنتبه إليه ؟

كن منتبه اً إىل
• إذا ورد تكاليف للدخول أو تكاليف للطعام ،عليك أن
تدفع عن نفسك فقط .البلدية تدفع التكاليف املحتملة
.للموظفني
•

إذا كنت بحاجة إىل مساعدة خاصة للنقل ،ويتعلق
باستخدام بطاقة القسائم ،فيجب أن يستخدم نظام
املواصالت الخاص مبوفيا
بإمكانك أن تسأل مساعدك ) Moviaرشكة مواصالت(.
املقرب أو مسؤول التواصل الخاص بك والذي يستطيع أن
يخربك باملزيد .

كيف ميكنك أن تستخدم بطاقة القسائم؟

القسائم )(Klippekortet

ميكنك أن تستخدم بطاقة
لنصف ساعة إضافية مرة يف األسبوع ،أو ميكنك أن توفر
وتستخدم مواقيت بطاقة القسائم لنشاطات طويلة الوقت.
بعبارة أخرى ،هناك مرونة بحسب رغباتك .ميكنك أن توفر
إىل حد أقصاه ثالث ساعات من الدعم كل ستة أسابيع.
ميكنك أيض اً أن تستخدم القسائم مع أشخاص آخرين ،معهم
أيض ا ً بطاقة قسائم ،للحصول عىل دعم للنشاطات املشرتكة.

متى ميكنك أن تستخدم بطاقة القسائم؟

هل تعيش يف منزلك ،ولديك بطاقة القسائم ،فيمكنك أن
تستخدم بطاقة القسائم يف كل أيام العمل حتى الساعة
 22:00بعد أن تتفق مع مساعدك املقرب .وإذا كنت تعيش
يف مركز للرعاية ،فيمكنك أن تستخدم بطاقة القسائم يف كل
أيام العمل وأيام نهاية األسبوع حتى الساعة  22:00بعد أن
تتفق مع مسؤول التواصل الخاص ).(Kontaktperson

اذه ب إىل
امل ط ع م

معلومات عن نظام
بطاقة القسائم
•
•

•
•

•

•
•

مينح لك  ٣٠دقيقة دعم إضايف يف األسبوع
من املمكن أن توفر قسامئك ،ولكن إىل حد أقىص ثالث
ساعات دعم كل ستة أسابيع .
ميكن دمج القسائم مع قسائم مواطنني آخرين ،حتى يكون
هنالك فرصة ليك يشاركوا يف األنشطة معا ً .
إذا كنت تسكن يف مركز رعاية ،فيمكن أن تستخدم بطاقة
القسائم يف أيام العمل وأيض ا ً أيام نهاية األسبوع حتى الساعة.
 22:00مسا ًء ،بعد أن تتفق مع موظفو مركز الرعاية.
إذا كنت تعيش يف منزل خاص بك وتتلقى رعاية منزلية،
فيمكن استخدام بطاقة القسائم يف أيام العمل حتى الساعة.
 22:00مسا ًء ،بعد أن تتفق مع مساعدك.
إذا كان هناك تكاليف تتعلق بالدخول أو ما شابه ،فعليك أن
تدفع عن نفسك فقط .
يجب أن تخطط القسائم مع مركز الرعاية/مساعدك
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لهذه األمور ميكن أيض اً أن
تستخدم بطاقة القسائم
•
•
•
•
•
•

املعارض واملعامل
نزهة س ريا ً عىل األقدام وركوب الدراجة الهوائية
الثنائية
زيارة األماكن األثرية من العصور القدمية
زيارة الحدائق العامة يف كوبنهاجن ،حديقة الكنيسة
أو املالجئ
نزهة إىل مكتب الربيد أو املرصف
صالون للحالقة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مساعدة الستقبال الضيوف
القهوة واملحادثة عن أشياء كبرية وصغرية
سولتري ،لعب الورق أو ألعاب أخرى
تزيني لعيد ميالد املسيح
سامع املوسيقى والنظر إىل الصور يف ألبوم
حامم مع مساج ،ترسيحة شعر ومانيكري
ترتيب وتنظيم األدراج والخزائن
تعلم استخدام الكمبيوتر
تصليحات صغرية
زيارة األقرباء واألصدقاء
رحلة للتيفويل )(Tivoli
تسوق
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