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الثقة بالناس واحرتام معرفتهم

ومقدرتهم وإرادتهم يف تحمل 

املسؤولية.
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 يكلف كل واحد من إنذار األمان وإنذار األمان املحمول 210 كرون شهرياً. وإن احتجت االثنني 
 فتبلغ التكلفة 420كرون شهرياً. ومجيء دورية اإلنذار ال يكلفك يشء. ولن تسدد أكرث من

 2044 كرون كل شهر إجامالً لخدمة املنزل والنشاط اليومي وإنذار األمان وإنذار األمان املحمول.

الحامية من اإلكراه والتهديد يف العالقات القريبة
إن اإلكراه أو التهديد أو العنف من رجل تعرفينه أو تسكنني معه هو أمر شائع أكرث مام يعتقد الكثريون.

وأي إنسان قد يتعرّض لذلك. قد يكون ذلك مثالً أن يقوم شخص بـ
● منعك من االتصال باآلخرين

● يطلق عليك ألقاباً بشعة
● يقّرر يف أمورك االقتصادية بطريقة ال تريدينها

● يعيقك من القيام بأمورك اليومية، مثل:

أن تتحريك يف البيت أو
أن تتناويل دواءك.

ميكنك االتصال بـ:
● موظف املعونات املسؤول عنك: 00 80 718-08 )املقسم(

● منتدى املحادثات: 72 95 08-601
– استشارات مفتوحة مّجانية.

ميكنك االتصال بدون ذكر اسمك.

● خط دعم النساء )Kvinnofridslinjen(،ر50 50 020-50
ميكنك االتصال بهم مّجاناً عىل مدار الساعة.

ميكنك االتصال بدون ذكر اسمك.

● خفارة الخدمات االجتامعية يف ناكّا: 40 76 08-718، 65 31 010-564
تعمل خفارة الخدمات االجتامعية وفق أوقات الدوام.

● الرشطة: 112 أو 14 114
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تبلغ نقدية الرعاية 1138 أو 2275 كرونة بالشهر. 
ويعتمد ذلك عىل حجم املساعدة التي تخصل عليها من أقربائك.

وال تدفع رضيبة عن ذلك.

08-715 21 22

0723-633633
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Äldreenheten
Nacka kommun
131 81 Nacka

املحكمة اإلدارية

08-718 80 00
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Nacka kommun/بلدية ناكـّـا

Äldreenheten/وحدة املسنني

81 131 ناكـّـا /Nackaد81 131
عنوان الزيارة:

 Nacka stadshus, Granitvägen 15
 15 دار بلدية ناكًا، شارع غرانيت فاِغن

رقم الهاتف: 00 80 80-718

info@nacka.se :الربيد اإللكرتوين

رسائل هاتف الجوال: 80 716

www.nacka.se
www.facebook.com/nackakommun


