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hawarhatinên pispor yên xizmetguzariya
guhlêdangeha dilovan bo zarok û gencan –
Niedersachsen (SAPV-KJ)
hawarhatinên pispor yên xizmetguzariya guhlêdangeha
dilovan ji sala 2007an ve çalakiyên serbixwe bo sîgorteyên yasayî di gel nexweșiyên ko nayên çareserkirin, bi
pêș deû gelekî bi pêș de çûyî li tenișta ko derfet bo jiyanberdewambûnê sinordar e li gor yasaya (§ 37 b SGB V).,
dike.
Pêdivî ye SAPV di rewșa ko nîșanên aloz diyar bin xizmeta
bingehîn zêdtir bike- ko li gor pêwîstiya her nexweșekî bi
halê xwe bigunce û bi struktûrên yasayên tendurusteyê
yên sîstema civa ya heyî ve bêtin girêdan.
SAPV wê wek tê xwestin binavbirekê an jî berdwam bête
pêşkêşkirin. Ew dikare pêdiviyên xizmetên aktuel li gor
vê wek
• Xizmeta șêwirmendiyê
• Sazbûna xizmetguzariyê
• Dabeșkirina parçeyek ji xizmetguzariyê

Dako xizmeguzariya guhlêdangeha dilovanî zarok û
gencan hejmarek ji tabetmediyên beramber yên mezin
cih bigirê, taximên taybet bo lênêrîna zarokan, ji pisporên
nojdarî, tendurustî, derûnî û civakî tête xwestin. Ev
taximên pispor li gelek cihên cuda li Niedersachsen hene.
Nivîsgeha navendî ya hemahengî erkên rêxistinî û nivîsrêvebirî (adminstrative) bi xwe ve digire.
Armanc ew e, karbihevrekirineke bihêz bi hevpişkên
xwecihî re, bo pêkanîna daxwazên lênerîna navmalê,
dako heya derfet hebe mana wan li nexweşanê nehêlin.

Yasaya çalakiyê
SAPV-KJ dikare di rêya bijîjkekî zarokan-malê yê destûrdayî de, di dema derxistina nexweş ji guhpêdana
hundurîn ji hêla bijîjkê klînîkê ve an ji hêla taximên
nojdarên SAPV-KJ ve peyda kirin. Divêt rêxistin ji hêla dê
û bav an mafdarê perwerdeyê bête muhur kirin û êdî
dikare di rêya nivîsgeha hemahengiyê ya sîgortayê diyarkirinê. Di pey destûrdayînê re xizmeta nexweşê bi yasayî
sîgortekirî bêpere tête kirinê.

Kî dikare sûd ji SAPV-KJ
webigire
Ji nîsana sala 2007an ve, nexweşên, nexweşiya wan
saxlem nabin, bi pêş de çûyî û gelekî pêşdetir çûyî, bi
yasayî sîgortekirî mafê wan heye ko xizmeta SAPV werbigirin. SAPV xizmeteke zbêhtir e bo guhpêdana nexweşan
li malê, dema nîşanên nexweşiyê zor bin û nikaribe ji
hêla bijîjkên zarokan- û bijîjkên malê, û xizmet- guzariya
hawarhatinê bête dermankirin.

Em ji bo we li wir in û
• Bi hev re di axaftinên de ne ji bo pêdiviyên malbata we
ji bo lênêrînê
• ji bo piştgiriyê di rêya nivîsîna raçêtiyê dermanên saxîû alîkariyê
• bi malbata yê nexweş re armancên terapiyê destnîşan
bikin
• hemahengî, dema pêdiviya çareserkirinê di rêya kesên
xizmetiyên cuda pêk tînin (xizmeta guhpêdanê, terapiya laşî, dermanên tên dan ûhd.)
• bi tevdîr serdana malê dikin û li malê dibînin, ka wê
çawa serederiyê di gel derman û alîkariyê bikin
• şêwirmendiya malbatê, bijîjkê zarokan/bijîjkê malê û
xizmeta guhlêdana bo çareserkirina nîşanên azarkêş
• amadeyiya xizmeta telefona hawarhatinê seranserî
rojê ragehadinbar e
• piştigirî di serederiya bi nexweşiyê re di rêya alîkariyê- û pêşkêşkirina axaftinê bo dê û bavan, nexweşan û
xweşk û birayên wan

Strukturên hawarhatinên pispor yên xizmetguzariya guhlêdangeha
dilovan bo zarok û
gencan
Nivîsgehên konseptên SAPV-KJ li Niedersachsen ji bo
hemî taxmên herêmê li Braunschweig, Göttingen,
Hannover, Oldenburg, Osnabrück, Syke hene. Têkiliyên
taxim bi hev re heye û çalak bi hev re kar dikin, bi wan
struktûrên xizmetguzariyê li cihên lê û hev li dema pêdivî
temam dikin.
Mirovê/a têkiliyan bo lênerîneke dilovanî, taximê
Niedersachsen:
koordinierungsbuero@betreuungsnetz.org
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