
 از ابهام تا  
مشارکت

 از استيصال تا
تأثيرگذاری 

 از نابسامانی تا
آسودگی

   از تماسهای مختلف تا 
SIP

برای افرادی که نياز دارند تماس هايشان با 
خدمات اجتماعی و خدمات درمانی هماهنگ 

شود.

 “SIP“ آيا می خواهيد مطالب بيشتری در مورد
(هماهنگی بين خدمات درمانی و خدمات اجتماعی) 

بدانيد؟  
-  با خدمات درمانی يا ادارۀ خدمات اجتماعی تماس 

بگيريد

SIP 

Persiska



اگر نياز داريد که تماس های شما با ادارۀ خدمات 
اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی هماهنگ 
شوند می توان اينکار را به آسانی از طريق يک 

“طرح هماهنگ فردی“ (SIP) انجام داد.  

SIP- چقدر آسان می شود؟
خود شما، يکی از درمانگرها يا نزديکان 

شما درخواست می کند که يک “طرح 
هماهنگ فردی“ (SIP) تنظيم شود. 

شما تنظيم يک “ طرح هماهنگ فردی“ 
(SIP) را تأييد می کنيد.

شما همراه با درمانگر خود برگزاری جلسۀ “طرح 
هماهنگ فردی“ (SIP) را آماده کرده و تصميم می 

ً خدمات اجتماعی،  گيريد که چه چه افرادی، مثال
درمانگاه، توانبخشی، مدرسه، صندوق بيمه های 

اجتماعی، در آن جلسه شرکت داشته باشند. 

يک جلسۀ “طرح هماهنگ فردی“ (SIP) بايستی ظرف 
مدت سه هفته پس از تشخيص نياز به آن تشکيل گردد. 

 در جلسۀ  “طرح هماهنگ فردی“ 
(SIP) همه بايستی حرف خود را 

بزنند. شما مشارکت داشته و در 
وضعيت خود تأثير گذار خواهيد بود. 

 يکنفر مسئول هماهنگی برای  
“طرح هماهنگ فردی“ (SIP) شما 

تعيين می شود.  
 مواردی که در جلسۀ  “طرح هماهنگ فردی“

(SIP) تصميم گيری می شود در يک طرح موسوم به 
“طرح هماهنگ فردی“ نوشته می شود. 

 اين طرح سند مشترکی برای همه، همچنين خود 
شماست، برای آنکه بدانيد چه مواردی تصميم گيری شده 

و بتوان چگونگی اجرای آنرا پيگيری کرد. 

JaSIP?
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شيوۀ اجرای اين طرح به شرح زير است: 

يک “طرح هماهنگ فردی“ (SIP) باعث می شود نزديکان 
شما بتوانند در برنامه ريزی اقدامات از سوی خدمات 

اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی مشارکت داشته و 
هماهنگی امور را بهتر کرده و تصوير جامعی به شما، 

نزديکان تان و دست اندرکاران مراقبت و نگهداری، حمايت 
و درمان شما ارائه کند. 

اين طرح مسئوليت های واحدهای مختلف را مشخص کرده و 
نشان می دهد افراد مسئول تماس با شما چه کسانی هستند تا 

شما احساس امنيت و آسودگی کنيد. 

ادارۀ خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی 
مسئوليت هماهنگی اقدامات پيرام.ن نيازهای شما را بر 

هده دارند، از اينرو “طرح هماهنگ فردی“ (SIP) وجود  عُ
دارد. 




