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 نوع امانت است  کي تياست در واقع شما داده شده ليکه تحو یکمک  لهيوس
  یبرا لهيوس نيا نسخه .شودياست که به امانت داده م یکمک ليشرکت ال د مالک وسا 
 .ديندار یگريآنرا به د فروش اي اجازه قرض دادنخاطر  نيو به هم است شخص شما نوشته شده 

 
  دياطالعات داده  شده است استفاده کن تانيکه برا یخود با نحو یکمک لهياز وس

 . ديکن آن از دستگاه استفاده حاتيتوضو  طبق  ديبخوان را   کاربرد دستگاه دفترچه .باشديکاربرد آن همراه با دستگاه م یدفترچه چگونگ یکمک لياکثر وسابا  
 و  دياست استفاده کن گفته شده تانيبرا از آنچه که ريغ یگريبه نوع د یاگر از دستگاه کمک  .دينکن یدستکارآنرا  یساختمان اصل اي و دينده رييدستگاه را تغ یدأعم ماتيکه تنظ ديداشته باش اديبه   

 .شد خواهند هستند که مٔسول شناخته نيوالد ايشما  خودرخ دهد  یدر آن حال تصادف 
 شما از  ازيدر مورد ن یديقضاوت جد توانديرا نوشته است م لهيشما نسخه وس یکه برا یشخص 

 اي شما ودر رابطه با مسکن  راتييتق ايشما  تيمثال در رابطه با معلول یبرا یکمک لهينوع وس
  .انجام دهد دياستفاده نکن ديکه با یخود به نحو لهياز وس اگر

 .آن باشد ضيتعو ايشما  یکمک لهيپس گرفتن وس توانديم ديقضاوت جد کي جهينت
 

 فرسوده نشود دياز آنچه که با شتريتا ب ديخود مراقبت کن یکمک لهياز وس
 .کنترل شود کباريشده و هر چند وقت  زيتم ديشما درست کار کند با یکمک لهيوس نکهيا یبرا

 مهم است اريبس زين یکمک لهياز وس ینحوه مراقبت و نگه دار
  یشما به شکل یکمک لهيآنکه وس یدارند برا ضيبه تعو ازيو ن شونديکه فرسوده م یقطعاتمخارج  

 .عهده خود شما است  به چرخ دار یصندل ريطا اي یکار خود را انجام دهد مانند باطر ديکه با
  .عهده خود شما است به زين راتيتعم نگونهيانجام ا دستمزد

 
 تا گم نشود  ديمواظبت کن خود یکمک لهياز وس

 گم شود خسارت آن به عهده خود شما خواهد بود  اي دهيدزد یدقت یشما بخاطر ب یکمک لهياگر وس 
 با  ميکنيم هيما به شما توص و شونديحساب م یشخصعنوان اموال  به مهيبنظر  از یکمک وسائل 
  ليتحو .ديريتماس بگ یکمک وسائل مهيب یبرا خود  مهيشرکت ب 

  یگرياگر قرار د مهيب متيپرداخت قفاکتور . دارد ديکنیم مهيبه آنچه ب یوسائل بستگ مهيب متيق  
 قرض گرفتن  قرارداد .معموال به آدرس خود شما فرستاده خواهد شد دينگزاشته باش مهيبا شرکت ب 
    )یبهدار( یاستان یشورا اي یشما و شهردار نيقرارداد ب نيفقط با خود شما نوشته خواهد شد، ا لهيوس 

  .خود شما فرستاده خواهد شد یبرا مايآن است که فاکتور مستق ینوشته خواهد شد و بر مابنا
 

 داده فرصت آنرا گزارش  نيگم شده است در اول  اي دهيدزد شما یکمک لهياگر وس    یخرابمختلف اعالم  یها نحوه
 با شرکتاست  دهيد یخسارت ليتحو هنگام اي ودر راه  شما یکمک لهياگر وس  .ديخود آطالع ده مهيو به ب
 خود  مهيو با شرکت ب ديکن تيشکا سيبه پل یکمک لهيشدن وس دهيدر صورت دزد   .ديريخسارت تماس بگ یادعا یبرا یباربر

  یو برا ديريتماس بگ ديرابطه دار در آنجا شما که یو بخش یبهدار اي یبا شهردار  .ديريتماس بگ
  .است رخ داده یچه اتفاق که ديده حيآنها توض
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  دهديدرست کار خود را انجام نم اي است خرابشما  یکمک لهياگر وس
 شما داده خواهد شد که در صورت معلومات به / اطالعات  ديريگيبه امآنت م یکمک لهيوس کهيهنگام
  ديخود آنرا با یکمک لهيوس ليقبل از تحو .ديکار نکردن دستگاه با کجا تماس حاصل کن اي یخراب

  .ديبده ديکردن آنرا خودتان با زينشده باشد خرج تم زيتم یکمک لهياگر وس .ديپاک کن
    راتيبه تعم ازيکشورخراب شود و ن خارج از اياز داالرنا  خارجشما در مسافرت  یکمک لهياگر وس 
 را  داده و مخارج  راتيتعم تا آنها اجازه ديريبگ ال د تماس یاول با شرکت وسائل کمک ديکند با دايپ

  ليميا اي ۴۶٢۴٣۴٩٧٨۵٠با شماره تلفن  راتيتعم درخواست اجازه یبرا متحمل شوند آنرا
ldhjalpmedel@itdalarna.se ديريتماس بگ. 

 
  .باشديمخارج آن به عهده خود شما م رديصورت بگ دنيکشورسوخارج  از  در راتياگر تعم

 .باشديمخارج حمل و نقل آن به عهده خود شما م ديبه سوئد بفرست راتيتعم یخود را برا لهيوساگر 
 )یکش اسباب / کوچ( يیدر صورت جابجا

 یاسباب کش اي ديجد یمحلبه  آدرس رييتغدر صورت  یکاف از قبل و با در نظر گرفتن وقت
 آنها  .ديريتماس بگ ديخود ارتباط دار یکمک لهيکه در رابطه با وس یبا بخش گريد یبه شهر 

   .سازندينه مطلع م ايخود را با خودتان برده  لهيوس ديتوانيشما را در مورد آنکه م
  رايز ديهمراه خود ببر ديتونينم گريد یبه شهر یاسباب کش صورتدر  را یکمک ليوسا اکثر 
   .داالرنا هستند یبهدار اي یوسائل از اموال شهردار نيا

  یبرگرداندن وسائل کمک پس
 که  یقسمتبه  تواندياز طرف شما م یشخص ايبه امانت گرفته شده را خودتان  یوسائل کمک

   دياگر بخش مربوطه بخواهد که آنرا پس برگردان اي و   ديندار یازيبه آن ن گريد کهيزمان  از اتمام مدت زمان قرض عد ب  برگرداند   پس ديا با قرض دهنده قرار گزاشته
 

  .باشد زهيپاک ديهنگام پس برگرداندن با یکمک لهيوس
 

 هستند همانند تخت خواب ، کالن  / و بزرگ ريرا که جاگ یليوساال د  یوسائل کمک شرکت
  برنديرا خودشان م یفرد یباسکول ها اي یچرخدار برق یصندل / یچوک

 با  ديتوانيم ديدار یبه باربر ازي،  اگر ن ديپس برگردان ديخود شما بارا  یوسائل کمک گريد 
 به عهده خود شما  یباربر مصرف  /پرداخت مخارج البته. ديريتماس بگ دال  یوسائل کمک شرکت
 . باشديم ٠٢۴٣۴٩٧٨٧٠ یشماره تلفن بخش باربر .بودخواهد 

  یاحتمالتاوان  / پرداخت خسارت
 کردن مجدد داشته باشد  زيبه تم ازيپاک نشده باشد و ن طبق راهنما یکمک لهياگر وس  فرسوده شده باشد  یحد عاد شترازيب یکمک لهياگر وس  ديگم کرده باش یانظباط یب ليخود را به دل یکمک لهياگر وس    ديپس برگرادنده نکن ديبا کهيرا هنگام یکمک لهياگر وس   

 


