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Upprättas i 2 exemplar: 1 ex till låntagaren, 1 ex till långivare 
 

 ان اداة المساعدة هي قرض
 

هو الجهة التي تملك ادوات المساعدة التي يتم اقراضها. ان اداة المساعدة  LDان مركز ادوات المساعدة 

اياها قد أُعّدْت خصيصا لك شخصيا. وعليه ال يحق لك ان تقوم باقراضها الى الغير او بيعها او باية 

 صورة اخرى تضيع منك. 

 

 قْم باستخدام اداة المساعدة على الشكل الذي حصلت عليه من معلومات
 

ع جميع ادوات المساعدة ورقة حول كيفية استخدامها. وعليه فاقرأ وبامعان كيفية االستخدام تلك هناك وم

 واتبع ما هو موجود فيها.

 

او تقوم بتركيبها من جديد. اما لو انك قد  ال يحق لك اجراء اي تغيير حول التنظيمات الموجودة في االداة

ت عليها من معلومات، فانك والحالة هذه اما تكون انت استخدمت اداة المساعدة على غير الكيفية الي حصل

 او الحاضن مسؤوال عما تحصل من حادثة. 

 

ان مانح او واصف ادوات المساعدة من حقه ان يقوم بتقييم جديد بخصوص مدى حاجتك الى تلك 

ادوات  االدوات، مثال قد تتعرض قدراتك الوظيفية او الظروف السكنية الى تغيير ما او تقوم باستخدام

 المساعدة بشكل آخر غير الذي قد ُرسَم له او غير الغرض المقصود به. 

 ان تقييما جديدا في حالة حصوله، قد يؤدي الى اقدام المانح او الواصف الى تبديله او المطالبة باسترجاعه. 

 

 قم باالعتناء باداة المساعدة بحيث ال تتعرض الى التلف اكثر مما هو طبيعي وعادي
 

انه من االهمية بمكان انه ومن اجل ان تعمل اداة المساعدة على ما يُراْم، يجب تنظيفها وفحصها بانتظام. 

 التفكير في كيفية المحافظة على اداة المساعدة.

 

 ألمساعدةان عليك تحّمل تكاليف ادوات االستعمال التي تستهلكها االداة نفسها وذلك من اجل ان تعمل اداة 

االطارات والخراطيم التي تعود الى الكرسي المتحرك. وقد االدوات البطاريات وكذلك ومثال على تلك 

  العمل المتعلق بها.  فةتكلتُضاف الى ذلك 

 

 عليك الحفاظ على اداة المساعدة بحيث ال تتعرض الى الضياع!
 

ال، فان ذلك قد انه وفي حالة تعّرض اية اداة مساعدة الى حيث التضييع او البيع او الضياع بسبب االهم

ان ادوات المساعدة ومن منظور تأميني تُعتبْر امالك منقولة يجعلك مدينا حيث عليك دفع تعويض مالي. 

الشخصي. وعليه ما لك اال ان تفّكر وتراجع االمر المتعلق بالحماية  لالستخداموالتي تكون بحوزة المرء 

 التأمينية.



 
 

Upprättas i 2 exemplar: 1 ex till låntagaren, 1 ex till långivare 
 

قدار ما قد تدفعه متعلق باداة المساعدة نفسها. ان ورقة االيصال اي الفاتورة سوف يتم ارسالها اليك مان 

اتفاقية وبامكانك التوّصل الى اتفاق مع شركة التأمين الخاصة بك او مع شركة النقل. سوف تتم كتابة 

لى مجلس المقاطعة او الى قرض بينك )المقترض( وبين مركز الرعاية الصحية والعناية الطبية التابعة ا

  وعليه فانك الوحيد الذي بمقدوره الحصول على فاتورة بهذا الشأن. البلدية.

 

 االبالغهناك طرق مختلفة من اجل 
 

  اذا ما تعرضت اداة المساعدة الى التضييع او التلف او الضياع باية صورة اخرى، فعليك ابالغ

 .شركة التأمينذلك باسرع وقت ممكن الى حيث 

  اذا ما تعرضت اداة المساعدة الى اية اضرار خالل عملية النقل، فانك تقوم بتقديم بالغ الى حيث

 .الشركة المسؤولة عن النقل

  اذا ما تعرضت اداة المساعدة الى اية اضرار بالتزامن مع رحلة سفر على متن طيارة، فان البالغ

 ي سافرت عن طريقها.والت شركة الطيرانسيتم تقديمه الى حيث المكان الذي يخص 

  وبالغ الى حيث شركة التأمين  دعوى او بالغ الى الشرطةعند سرقة ادوات المساعدة تقوم برفع

 الخاصة بك.

  والتي عادةً  بشعبة الرعاية الصحية والعناية الطبية في مجلس المقاطعة او البلديةعليك االتصال

ة الخاصة بك وحينئٍذ بمقدورك التحدث المساعد بأدواتاالمر  قتكون على اتصال بها حينما يتعل

 عما يكون قد حصل!

 

 عندما ال تعمل اداة امساعدة
 

عندما تحصل على اداة مساعدة تحصل ايضا على معلومات وارشادات بخصوص الجهة التي ستتصل بها 

حيث  الى اةاالداو تذهب اليها في حالة عدم عمل االداة بالصورة المطلوبة اساسا. بيد انه عليك ان ال تسلّم 

وهي نظيفة تماما. اما اذا ما كانت اداة المساعدة غير نظيفة في وقت التسليم، فان عليك  إاللية التصليح مع

 دفع تكاليف التنظيف في هذه الحالة. 

 

واداة المساعدة في حاجة الى تصليح، فان في السويد او في خارج البالد  Dalarnaخارج  اذا ما كنت تسكن

اتصْل بالشركة المذكورة على هاتف  . LD Hjälpmedelالموافقة عليه من قِبَل تتمّ هذا التصليح يجب ان 
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ذلك بنفسك. اما اذا ما ارسلت اداة المساعدة الى  تكلفةاذا ما تم التصليح خارج البالد، فان عليك دفع  

 السويد من اجل التصليح، فان كلفة النقل او االرسال تقع على عاتقك والحالة هذه. 

 

 في حالة االنتقال

 
ابالغ الشعبة او الوحدة التي عادةً تكون عليك قبل االنتقال او تغيير مكان االقامة والسكن وفي وقت مبّكر 

وحينئٍذ ستعلم اذا ما كان لك الحق في أخذ اداة المساعدة معك في اتصال معها بخصوص ادوات المساعدة. 

 ام ال.

اذ انها مملوكة من قِبَْل مجلس  Dalarnaات المساعدة ال يمكن أخذها في حالة االنتقال من وان معظم اد

 .Dalarna البلدية فياو  Dalarnaمقاطعة 

 

 اعادة ادوات المساعدة
 

عليك بنفسك او عن طريق شخص آخر اعادة اداة المساعدة الى حيث الشعبة او الوحدة التي تم االتفاق 

 حولها بينك وبين الُمقرض او المانح.

 بعد انتهاء فترة القرض 

 عندما ال تعود في حاجة الى االداة 
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Upprättas i 2 exemplar: 1 ex till låntagaren, 1 ex till långivare 
 

  المساعدةاذا ما طالبت الشعبة باعادة اداة 

 

 يجب ان تكون اداة المساعدة نظيفة لدى اعادتها.

 

م الكبير دون اية تكلفة، جتقوم بنفسها اعادة اداة المساعدة فيما لو كانت االداة من الح LD Hjälpmedel ان

 المرضى والكراسي المتحركة العاملة بالكهرباء. مصاعد مثال االسّرة،

 

ادوات المساعدة فعليك اعادتها بنفسك. وفي حالة الحاجة الى وسيلة نقل، فما عليك اال  اما البقية الباقية من

 49 – 0243ان رقم الهاتف هو  وفي هذه الحالة عليك دفع اجور النقل.. LD Hjälpmedelاالتصال بشركة 

78 70. 

 

 من المحتمل ان تكون ُملزما بالتعويض اذا
 لمرسومة لها في ورقة االستخدام او التعليماتلم يتم تنظيف اداة المساعدة بالصورة ا 

 ما تعرضت اداة المساعدة الى تلف اكثر مما هو معتاد او عادي في هذه الحالة 

 ما لم تعتني باداة المساعدة بالشكل المطلوب بسبب من االهمال، فانك ستفقد االداة 

  اداة المساعدة بعد انذار من المقِرض او الواصفما لم تتم اعادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


