آﯾﺎ از ﺣق و ﺣﻘوق ﺧودت آﮔﺎھﯽ داری؟
ﺑﺮای ﺗﻮﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ )ھﻮ و ب( و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ

ﺧوب اﺳت ﮐﮫ در ﻣورد ﺣق و ﺣﻘوق ﺧودت ﺑداﻧﯽ

ھﻤﮫ اﻧﺴﺎن ھﺎ دارای ارزﺷﯽ ﯾﮑﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮ و ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

 ۰ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﺮا در ﯾﮏ ھﻮ و ب و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.
 ۰در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰﯾﮭﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﻮدت ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻌﺪا ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
 ۰ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ات ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ وی ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮی.
 ۰ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و وﺿﻌﯿﺘﺖ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
 ۰ﺑﺘﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ات ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰ﻋﻘﯿﺪه ات را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯽ و ﺑﮫ ﺣﺮﻓﺖ ﮔﻮش داده ﺷﻮد.
 ۰ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮی.
 ۰ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮردت ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﻖ داری ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺸﺪی و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ داﻧﺴﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﺴﺘﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺳﻮال ﮐﻨﯽ .
 ۰اﮔﺮ ﻋﻘﯿﺪه داری ﮐﮫ ﭼﯿﺰی اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﺣﻖ داری ﮐﮫ ﻧﻈﺮت در ﭘﺮوﻧﺪه ات ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺎﻻی  ۱۵ﺳﺎل ھﺴﺘﯽ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

 ۰اﮔﺮ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺎز داری ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪھﯽ.
 ۰از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ آری و ﯾﺎ ﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﯽ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ
ﺗﻮ را در ﯾﮏ ھﻮ و ب ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﮑﺎن دھﺪ ﺑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻣﻮرد ال و ﯾﻮ ﺑﺎﺷﺪ روﻧﺪ آن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣدرﺳﮫ و ﯾﺎ ﻣﺷﻐوﻟﯾت دﯾﮕر
ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

 ۰ﮐﻤﮑﯽ را ﮐﮫ در ﮐﺎر ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز داری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﯾﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮی.

ﻣﺳﮑن
ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

 ۰در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و ﻣﻄﻤﺌﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ.
 ۰ﺑﺪاﻧﯽ در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮕﻨﯽ ﭼﮫ ﻣﻘﺮرات و رواﻟﯽ وﺟﻮد دارد.
 ۰ﺑﺮای آﻧﭽﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮی.
 ۰ﺑﺘﻮاﻧﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز داری ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
۰اﻣﻮال ﺷﺨﺼﯽ ات از دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

»آدم ﻧﻣﯾدوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﮫ«

ﺳﻼﻣﺗﯽ و ﻏذا
ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

۰ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز داری دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ.
 ۰ﺑﮫ ﻏﺬاﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ دارای ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﯿﺎھﺨﻮار ھﺴﺘﯽ و ﯾﺎ ﺑﺪﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﻀﯽ
ﻏﺬاھﺎ را ﻧﻤﯿﺨﻮری.

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ واﻟدﯾن و دوﺳﺗﺎن

ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﮐﮫ:

۰ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﺖ ،ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادراﻧﺖ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯽ .در درﺟﮫ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮدت اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ھﻤﯿﺸﮫ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدت ﺑﺨﻮاھﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎرت ﻗﺮار
دھﺪ.

 ۰اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ال و ﯾﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ  ۱۵ﺳﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ.

اﮔر در ﻣورد ﭼﯾزی اﺣﺳﺎس ﺑدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم و ﯾﺎ اﮔر ﭼﯾزی درﺳت ﻧﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧم؟

 ۰در درﺟﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ات ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﺎﻧﮫ ھﻮ و ب ،و ﯾﺎ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن داری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰اﮔﺮ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮدت و ﯾﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻧﻈﺮی داری و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ از ﺷﯿﻮه ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدت ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪدﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮدت ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮی و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻣﺪدﮐﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻮ

ﺑﺎ اﯾﯽ و او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ

 ۰اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺖ ﺳﻮال ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮب
ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ای و او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮ.
 ۰اﯾﯽ و او ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  ،آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﭼﺖ ﻣﺨﺼﻮص دارد ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﯾﯽ و او.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس آﻧﮭﺎ را در ﭘﺎﯾﺎن ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯽ.
 ۰ھﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ای و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺎﺷﯽ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺨﻮاھﯽ ﮐﮫ ای و او ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮرﺳﯽ و دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﻮ و ب و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.

»اﯾن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن از ﻣﺎ
ﺳوال ﮐﻧﻧد ،اﯾن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﯾداﻧﯾم
وﺿﻌﯾت ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت«

اﯾﯽ و او ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑر ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرﻋﮭده دارد ،ﻣﻌﻧﯽ آن از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ:
 ۰اﯾﯽ و او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺷﻮﻧﺪ.
 ۰اﯾﯽ و او ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﮫ وﺟﻮد دارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ۰ﺗﻮ ﺣﻖ داری ﺑﺪون ﮐﺴﺐ اﺟﺎزه از ﻓﺮدی ﺑﺎ ای و او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ.
 ۰اﯾﯽ و او وظﯿﻔﮫ ای وﯾﮋه دارد ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎزدﯾﺪھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ھﻮ و ب ﺑﻌﻤﻞ آورد.

ﻣﺪد ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ............................................................................................ :
ﻓﺮد راﺑﻂ دﯾﮕﺮ.................................................................................................... :

در ﻣوارد زﯾر ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﻔﻧﯽ ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾر:
 ۰ﺳﻮال ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﺖ
 ۰اطﻼع دادن در ﻣﻮرد آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و درﻣﺎن ﺧﻮب ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

ﺗﻠﻔﻦ) ۰۲۰-۱۲۰۰۶۰۶ :روزھﺎی اداری  ۱۲ﺗﺎ (۱۹
ﭼﺖ) www.ivo.se/beratta :روزھﺎی اداری  ۱۸ﺗﺎ (۱۸
اﯾﻤﯿﻞ) beratta@ivo.se :ھﻤﮫ روزھﺎ(

اﻓﺮاد داﺧﻞ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
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