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آیا شام یک مراقبت غیررسمی )در نروژ مبعنی کسی است کە بە
بیامر و یا ساملند کمک میکند( در خانوادە یا نزد دوستانتان هستید؟

This flyer related to the Project made by the beneficiaries jointly
or individually in any form and using any means, shall indicate that
it reflects only the author’s view and that the National Agency and
the European Commission are not responsible for any use that
may be made of the information it contains

SEI UN CAREGIVER
?FAMILIARE
همە افراد در خانوادە مراقب حقوقی میباشند ،اما در این رابطە مراقب غیررسمی بە شخصی/اشخاصی الحاق میشود کە بە یک شخص
همە افراد در خانوادە مراقب حقوقی میباشند ،اما در این رابطە مراقب غیررسمی بە شخصی/اشخاصی الحاق میشود کە بە یک شخص
بیامر یا ساملند در خانوادە یا نزدیکانش کمک میکند و این یک تالش مهم )اغلب بدون پرداخت( برای کسانی است کە دچار یک بیامری
مزمن یا معلولیت میباشند ،و یا دچار یک ناراحتی سالمتی دراز مدت هستند .آنها با وظایف کوچک و بزرگ بە این افراد کمک می کنند
هنگامی کە کارکنان بهداشت بە آنها کمک منی کنند.
این کمک ها میتواند در رابطە با دارو ،خرید و یا پخت و پز ،پرداخت صورتحساب ،همراهی برای انجام فعالیتهای مختلف ،همراهی برای
و از ) (NAVقرار با پزشک یا بیامرستان ،و مراقب باشند کە بیامر/ساملند حالش خوب است ،نوشنت نامە یا تلفن زدن بە ادارە ادارە ناو
این قبیل کارها.
این مراقبت در رشایط اجتامعی صورت میگیرد .بخش اصلی کمک های مراقبان غیررسمی برای مراقبت از والدین ،همرس ،کودک و
نوجوان ،نوە ،خواهروبرادر ،دوست یا حتی همسایگان میباشد .اغلب این نیازهای فردی است کە احتیاج بە کمک دارد تعیین میکند کە چە
مقدار زمان برای چە چیزی یا چە نوع مراقبتی استفادە شود  .برای خیلی ها اینکار میتواند ساعات زیادی در هر هفتە باشد و این کار
سالها بطول بیانجامد
مراقبان غیررسمی کار خیلی مهمی را انجام میدهند! در کشور نروژ تقریبا  ٪ ٥٠از کمکهایی کە بە افراد بیامر یا ساملند انجام میشود از
طرف مراقبان غیررسمی و خانوادە انجام میشود و این رقم در کل اروپا تقریبا  ٪ ٨٠میباشد .

آیا شام مراقب غیررسمی
هستید کە از کسی مراقبت میکنید؟
خودتان را در مورد این سواالت آزمایش کنید:

آیا شام کسی را در خانواده یا یک دوست خوب یا همسایەای دارید کە دارای چالش ها و مشکالت بهداشتی و سالمتی باشد مانند
معلولیت فیزیکی بە دلیل بیامری ،آسیب دیدگی ،تصادف ،ساملندی یا مشکلی کە آن شخص با آن متولد شدە باشد؟
سالمتی روحی و روانی ،هامنند افرسدگی ،ترس و دلهرە ،بیامریهای روحی و روانی و غیرە
اختالل شناختی مانند بیامریهای مختلف دمانس )آلزایمر( ،اوتیسم ،مشکل یادگیری ،آسیب دیدگی مغزی یا سندروم مادرزاد برای
منونە مانند سندرون داون )ژنتیک(
اعتیاد بە الکل ،مرصف دارو ،مواد مخدر
مشکالت دیگر بهداشتی

بلی

خیر

آیا شام کسی هستید کە بە فرد یا افرادی کە اشکال مختلف چالش های بهداشتی دارند،
کمک ،مراقبت ،حامیت یا در انجام کارهایشان بە آنها
کمک میکنید؟

اگر بە هر دو پرسش جواب بلی دادەاید ،شام یک مراقب غیررسمی هستید کە کار مراقبت را ارائە میدهد.
اگر بنظرتان برای اینکار احتیاج بە کمک یا حامیت دارید میتوانید آن را پیدا کنید! ما میتوانیم برای شام توضیح دهیم کە با چە مراکز
مختلفی متاس بگیرید تا برای کمک گرفنت اطالعات بگیرید.

بلی
خیر

مراقب غیررسمی بودن کە کار مراقبتی ارائە میکند،
چگونە است؟

بە این معنا میتواند باشد کە شام متوجە هر گونە تاثیری هستد بر روی:

بهداشت روحی و روانی:
مراقبت از شخصی میتواند برای شخص مراقب هم کار سنگینی باشد .احتامل پیدایش مشکالت سالمتی روحی
نزد شخص مراقب  ٪ ٢٠بیشرت از افرادی است کە این نوع کمک های مراقبتی را ارائە منیدهند ،و این مسئلە بخصوص نزد افرادی کە در
،هفتە ساعات زیادی را رصف اینکار میکنند )  ٢٠ساعت یا بیشرت( بیشرت است .غیر عادی نیست کە خود شخص نیز دچار افرسدگی
هیچان ،احساس اسرتس ،احساس خشم و ناامیدی شود زمانی کە شخص کارهای سنگین مراقبتی را برعهدە داشتە باشد
مراقب بیامر بودن مرتبط با این است کە شخص کمرت از خودش مراقبت میکند و غذای مناسب منیخورد ،و بە اندازە کافی منیخوابد و
اسرتاحت منیکند ،دوستانش را زیاد مالقات منیکند و منیتواند کارهای جالب انجام دهد یا بصورت منظم و مرتب از کنرتلهای بهداشت و
.سالمتی خود مراقبت مناید
زندگی کاری
مراقب بیامر بودن برای شخصی کە بخواهد همزمان کار کند سخت است اگر در خانوادە یا دوستانش شخص بسیار بیامری
بە عناوین مختلف وجود داشتە باشد .این بدین معناست کە خیلی ها متوجە میشوند کە منیتوانند کار کنند یا بە اندازەای کە دوست دارند
منیتوانند کار بکنند .بدین معناست کە منیتوانید مانند دیگران درآمد داشتە باشید .طبق یک مطالعە کە از طرف
European Quality of life Survey
انجام شدە ،نشان میدهد کە  ٪ ١٤از افرادی کە بیکار هستند و همچنین مراقب بیامر هستند در متام طول وقت یا بخشی از زمان
خود را افرسدە احساس میکنند ،این مسئلە دو برابر بیشرت از کسانی است کە میتوانند کار کنند و آن را با امور مراقبتی خویش مانند مراقب
غیررسمی ،تطبیق دهند .بهرحال نقش مراقب غیررسمی باعث ایجاد مشکالت و چالش های زیادی میشود برای اشخاصی کە میخواهند کار
کنند .امکان کمرتی برای ارتقاء سطح ،حقوق و مزایای کمرت و امتیازات بازنشستگی کمرتی خواهند داشت ،بە ویژە بە این دلیل کە خیلی
از این افراد خود را مجبور بە کار بصورت نیمەوقت میکنند.
اقتصادی
خیلی عادی است کە بە دلیل امور مراقبت دچار مشکالت مالی و اقتصادی شوید .هزینەها با مشکالت مختلف سالمتی بیشرت
است زیرا شام برای دارو ،تجهیزات ،مراقبت یا غذای خاص و حمل و نقل بیشرت هزینە می کنید .بسیاری از افراد باید خانەها و منازل خود
را تطبیق دهند و در اینکار مقدار زیادی را بعنوان سهم شخصی پرداخت کنند .عالوه بر این ،بسیاری بە اندازەای کە میخواهند یا احتیاج
دارند منیتوانند کار بکنند ،و اگر شخص بیامر نیز درآمدش از دست برود ،مزید بر علت خواهد شد.
زندگی اجتامعی اگر شخصی در خانوادە بە هر دلیل و عنوانی بیامر باشد آسان نیست کە بتوان در هر چیزی مشارکت کرد .این مسئلە هم
روی شخص بیامر یا ساملند تأثیر میگذارد و اشخاصی کە از وی مراقبت میکنند .بسیاری از افراد ممکن است دریابند کە از خانواده و
دوستان دور ماندەاند یا اینکە ارتباط گرفنت با آنها آسان نیست ،و سخت است کە مهامن داشتە باشند یا خود بە مهامنی بروند .بسیاری از آنها
می توانند احساس گناه و رشم آور در مورد وضعیتی کە در آن هستند داشتە باشند ،کە این مسئلە ارتباط گرفنت آنها را دشوارتر می کند.

و اگر شام یک مهاجر و همزمان مراقب غیررسمی هستید؟

مهاجر بودن و همزمان مراقبت از بیامر میتواند فشار مضاعفی باشد .آنها مانند مراقب بیامر برای سیستم بهداشت و سالمتی مشخص و
شناختە شدە نیستند و یا خود را بە رسمیت نشاختەاند و در عین حال آنها کشور و محل اقامت خود را هنوز بە اندازه کافی نشناختەاند.

در مورد این گروه چە چیز خاصی هست؟

مهاجر و مراقبت از بیامر میتواند بە دلیل پیش زمینە خود حتی مشکالت و چالش های بیشرتی داشتە باشد.
وضعیت بد محل زندگی
– احتامل دارد کە شخص در کمپ پناهندگی یا اشکال مختلف محل زندگی موقت ،زندگی کند
توافقات کاری نامشخص
ما میدانیم کە بسیاری از افرادی کە پس زمینە مهاجر – بودن را دارند میتوانند وارد اشکال مختلف کارهای
،گاەوبیگاە شوند کە نە از لحاظ مالی و اقتصادی درآمد خوبی دارد و نە از لحاظ رشایط و حق و حقوق کاری در رابطە با زمان کار
طرح های رفاهی یا پرداخت حقوق بیامری .بسیاری از حقوق مکفی برخوردار نیستند ،سخنگو یا مسئول امنیتی کارگری یا ساندیکای
کارگری ندارند تا پروندە آنها را منایندگی کنند .بسیاری هم در مسکن های غیرقابل قبول اسکان دادە شدەاند.
تبعیض
بر اساس ملیت ،مذهب یا رنگ پوست
خوار کردن
– مهاجر بودن همراە با مسئولیت مراقبت از بیامر باعث میشود کە شام از طرف دولت رفاە مانند « بار دو بار» شناختە شوید
پذیرش
– مشکالت زبانی ،فرهنگ ،اقتصاد کە وابستگی را محدود می کند و دسرتسی ناکافی بە آموزش و پرورش ،عرصە های اجتامعی
و عملکردهای حامیتی کە افراد مراقب غیررسمی میتوانند با آنها برخورد داشتە باشند
نامرئی در جامعە
مهاجر و مراقب بیامر بودن میتواند یک مانع دوگانە برای تبدیل شدن بە قابل رویت و احساس طبیعی داشنت در جامعە
و کشوری کە شخص بە آنجا آمدە است.

وضعیت در خارج از کشور نروژ چگونە
بنظر میرسد؟

ما بە این صفحە واقعێ درSSB
اشارە میکنیم کە همیشە بیشرتین ارقام بروز را دارد و در آنجا شخص میتواند پس زمینە هر کشوری را
:پیدا کند
https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring
در ادارە ایمدی
این منودار تعداد افراد با پس زمینە مهاجرت تقسیم شدە بر زمینە
مشاهدە می کنیم کە از کدام گوشە جهان مردم قبل از اینکە بە نروژ
کشوری را در سال  ٢٠١٨در کشور نروژ را نشان میدهد
بیایند مهاجرت کردەاند و چند نفر دارای والدین
با پس زمینەی مهاجرتی هستند ٪ ٤.٤ .جمعیت نروژ پس زمینە
مهاجر بودن را دارند
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrereog-integrering/innvandrerbefolkningen-inorge/
https://www.ssb.no/innvbef
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger

دالیلی کە چرا بە نروژ می آیند؟
سە گروه بزرگی کە از اروپا نیامدەاند از سوریە ،ایران/عراق و سومالی هستند.
اگر کسی مراقب غیررسمی بیامر باشد از کجا میتواند کمک بگیرد؟
گروه ها و شبکە های مختلفی وجود دارند کە می توان بە صورت تصادفی یا بە آن مراجعە کرد.
ما بە این صفحات رسمی اشارە می کنیم کە افراد مهاجر و مراقب بیامر و افراد کمک کنندە آنها باید با آنها شناخت داشتە باشند.
https://helsenorge.no/
این یک صفحە اینرتنتی است میتواند حاوی معلومات زیادی باشد ،همچنین در مورد سالمتی خویش ،دارو و غیرە
اگر مشکالت فیزیکی و یا روحی و روانی دارید:
در اینجا فهرستی وجود دارد از اینکە هرکسی کە در نروژ زندگی میکند ،حق برخورداری از مراقبتهای بهداشتی را دارد:
https://helsenorge.no/rettigheter/rett-til-helsehjelp
اگر شام پناهندە یا مهاجر هستید هم شام و هم خانوادە شام حق دریافت کمک های بهداشتی را دارید:
https://helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere
این لینک یک فهرست کلی از سازمانهای مخصوص بیامران را برای بسیاری از بیامریها و رشایط مختلف ارائە میدهد:
https://profesjon.no/brukerorganisasjoner/

:مؤسسە ملی بهداشت نروژ آمار بسیار خوبی برای مهاجرین و پروژەهای بسیاری در زمینەهای مختلف دارد

https://fhi.no/cristin-prosjekter/aktiv/levekar-og-helse-blant-innvandrere-i-norge/

(NAKMI) مرکز ملی مهاجرت شایستگی
قبال یک واحد مستقل بود ولی االن یک بخشی از مؤسسە ملی بهداشت نروژ بە شامر میرود و
:میتوان شایستگی و تواناییهای زیادی را از آن استخراج کرد

https://fhi.no/hn/migrasjonshelse/

اگر شام در رشایط و وضعیت مراقبت از بیامر قرار گرفتەاید میتوانید از این صفحە اینرتنتی استفادە کنید برای مشاهدە حق و حقوق خود
: چات یا ایمیل پرسیدە شدە است و همچنین پیدا کردن کمک منطقەای در بخشداری، سؤاالتی کە بصورت تلفنی،انواع مختلف کمک

http://www.parorendesenteret.no/hjem
http://www.parorendesenteret.no/kontakt#kart

 زبان و خدمات ترجمە دارید،گر شام نیاز بیشرتی بە کمک در رابطە با مسکن
ادارە تنوعات و پذیرش
: محلی است کە دارای این گونە فهرست ها میباشدIMDI

https://www.imdi.no/

 این ادارە ناو، بیمە اجتامعی، مسکن،دریافت کمک برای مدرسە
NAV :است کە باید با آن متاس بگیرید

https://nav.no

:اگر احتیاج بە کمک یا پرسشی حقوقی بیشرتی دارید بە این آدرس مراجعە کنید

https://www.noas.no/samarbeidspartnere/
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