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ما به شما امنیت میدهیم
با انتخاب یک مسکن پیش ما، شما از کمون اپساال یک خانٔه اپارتمانی کرایه می کنید. 

این به این منظور است که شما مسکن خود را در اختیار دارید همزمان که شما به کارمندان 
حرفه ای در زمینٔه پرستاری و امنیت دسترسی  خواهید داشت. به این ترتیب شما میتوانید 

زندگی  خود را به میل خود ادامه دهید. از آنجا که آپارتمان مال شما می باشد، شما تصمیم می 
گیرید که چگونه می خواهید آن را تزئین کنید.

شما خودتان سربرنامه ریزی خود تصمیم میگیرید. مثال سر زمان مالقات، اینکه کسی  از 
اعضای خانواده می خواهد شب را پیش شما بماند و اینکه می خواهید به تنهایی یا بهمراه دیگر 
افراد در خانه غذا بخورید. کمون اپساال چندین خانٔه سالمندان را در سراسر اپساال در اختیار 
دارد. چند خانه در مرکز قرار دارند و چند تا  آنها نزدیک به طبیعت میباشند. شما میتوانید در 

در این سایت در مورد هر کدام از این خانه ها بخوانید:
www.vardochomsorg.uppsala.se/aldreboende

در بسیاری از خانه ها یک مربی  فعالیت و معلم افراد مسن وجود دارد که آنها فعالیت ها را برنامه 
ریزی و سازماندهی میکنند. این فعالیت ها میتواند شامل فعالیت های باشد که شما از قبل به آنها 

عالقمند بودید. شما همچنین امکان این را دارید که یک چیز کامال جدیدی را امتحان کنید مثل 
عینک ،Pokémon go VR یا اینکه با Google earth دوچرخه سواری کنید.

کارمندان در خانه های ما بطور دائم حضور دارند. در طی  روز همیشه یک پرستار در مکان وجود 
دارد و در طی  عصر، شب و آخر هفته پرستاران در شیفت های دائمی قابل دسترس میباشند.





t تمام خانه ها با انجمن های مختلف برای ترتیب دادن فعالیت همکاری میکنند. مثال مدارس و مهد
کودک ها از آنها بازدید میکنند یا آنها با یک انجمن دانشجویی برای مثال یک کالس در فیلم کارتنی 
همکاری میکنند.اعضای خانواده هم میتوانند خود برای برنامه ریزی و پیشنهاد فعالیت دخیل باشند.

خانه های ما ویژگی  ها و تخصص های مختلفی  دارند. برخی  دارای جعبه های کشت سبزیجات 
برای کشت و برداشت هستند و برخی  نزدیک به طبیعت و یا شهر میباشند.

ما به شما کمک می کنیم
شما به هنگام ورود یک نفر رابط دریافت می کنید. این یکی  از کارمندان می باشد که مسئولیت 
ویژه در مورد راحتی  و حال شما در خانه را به عهده دارد. نفر رابط در مورد سواالت عملی  

به شما کمک می کند مثل سوال در مورد آرایشگاه- قرار دندانپزشکی  و برای برنامه ریزی 
فعالیت های جالب.





t هر هفته مقر های استقرار ما فعالیت های مختلفی  را ارائه میدهند که تمامی  افراد مستقر در این
خانه ها میتوانند در آنها شرکت داشته باشند. اینها میتوانند فعالیت های کوچک و هم بزرگ باشند. 

بطور مثال میتونیم بریم تفریح در شب موسیقی پارک سنیکان )Parksnäckan(، یک جشن 
محصوالت کشت  یا یک نیم روز بازدید از حیوانات. همچنین میتونیم فعالیت های آرام تری را 

داشته باشیم مثل کشت در جعبه های کشت، یک دور دوچرخه سواری با داوطلبان بدون سن و یا 
خواندن کتاب بطور بلند، یک پیاده روی یا صحبت با داوطلبان خود.

آن فعالیت های را که مناسب شما هستند را انتخاب کنید
تمام خانه ها هر هفته یک سری فعالیت های را سازماندهی میدهند که متناسب با اتفاقات جاری 
و درخواست های خانٔه شما می باشد. چند نمونه مثل ژیمناستیک نشستنی، بازی بول،کافه روز 
جمعه برای افراد خانه و اعضای خانواده، ماساژو همچنین جشن های با موضوعات مختلف. 
شما میتوانید بر حسب توان و میل خود در این فعالیت ها کمک کنید ، مثال برای چیدن میز یا 
پخت یا اتو کردن لباس های خود. شما خودتان تصمیم میگیرید که در کدام یک از فعالیت ها 
می خواهید شرکت کنید، کی  می خواهید شرکت کنید و اینکه  اصال می خواهید شرکت بکنید یا 

خیر. بعنوان فرد مستاجر در خانه شما خود میتوانید فعالیت های خود را انتخاب کنید مثل خرید 
در شهر، رفتن برای دیدار با یک دوست یا خوردن یک پیتزا در شهر.





t خیلی  از مقرهای ما تمرین بهمراه یک سگ مراقبتی را ارائه میدهند. به این ترتیب شما میتوانید
تحرک، تعادل و حافظٔه خود را همزمان با برقراری روابط اجتماعی تمرین دهید. ما تمرینات با 
تحرک را ترتیب میدهیم تا افراد مسن بتوانند کارکرد خود را حفظ نمایند، مثل ورزش نشستنی و 

راه پیمای.

هنگامی که شما درمان را از طریق ارجاع دریافت می کنید
تمام افراد ساکن در مقر بر حسب تمایل و توان میتوانند در ورزش های نشستنی، رفتن در 

بالکن یا محل بیرون و یا پیاده روی و بر حسب شرایط فردی شرکت کنند. اگر شما از طریق 
ارجاع پزشک ورزش دریافت کرده باشید میتوانید از یک فیزیوتراپیست یا مشاوره کار یا شاید 

از یک سگ مراقبتی کمک بگیرید. شما همچنین به یک پرستار دسترسی  خواهید داشت.





t  .در زمان نهار ما همشیه دو نوع غذا داریم که شما میتوانید از  بین آنها انتخاب کنید
شما میتوانید در خانٔه خود غذا را بخورید یا بهمراه دیگران در سالن غذاخوری. 

اگر شما نیاز به غذای مخصوص دارید ما متخصص تغذیه و پرستارهای داریم که 
مسولیت محتوای مواد غذایی را به عهده دارند.

شما غذای با کیفیت باال میخورید
هر روز آشپز های کمون با استفاده از محصوالت ارگانیک و محلی غذا را میپزند. سرویس 
غذایی، غذا و نان را میپزد و مربا خود را هم درست می کند. جدا از وعده های روز ما میان 
وعده و چای/قهوه با شیرینی  هم سرو می کنیم. مقر های مختلف میتوانند خود آزمایش شراب، 
چای عصر و تاکوس tacos برای شام را ترتیب بدهند . ما همچنین غذاهای مخصوص عید 

پاک و کریسمس را سرو می کنیم، شیرینی  سمال Semla و شیرینی  دارچینی kanelbulle و 
وافر Våffla را در روزی مخصوص آنها سرو میشود. شما بعنوان مستاجر خودتان تصمیم 

میگیرید که در خانٔه خود غذا را بخورید یا بهمراه دیگران در سالن غذاخوری.



با مسئول خود در بخش امور کمک اجتماعی تماس بگیرید
برای اینکه بتوانید در یکی  از خانٔه سالمندان ما یک خانه دریافت کنید 

باید یک تصمیم از طرف مسولین بخش کمون اپساال Uppsala را داشته باشید.
شما از طریق Seniorguide Uppsala میتوانید با آنها تماس بگیرید.

شما میتوانید با Seniorguide از طریق شمارٔه تلفن: 00 65 018-727 
یا ایمیل: seniorguide@uppsala.se تماس بگیرید

براى اطالعات بیشتر
شما اطالعات بیشتر در مورد خانه های ما را در آدرس زیر پیدا می کنید

www.vardochomsorg.uppsala.se/aldreboende

اطالعات در مورد کمک های کمون را در این آدرس پیدا می کنید
www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior
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Fyrisborgsgatan 1
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