Persiska

کمک حقوقی

برای شما که نیازمند به
دستیار شخصی هستید

تیم حرفه ای ما به شما
کمک میکند
آیا شما کمکی را که برای داشتن یک زندگی مطلوب
الزم هست ،دارید؟
آیا تا کنون برای داشتن دستیار شخصی تصمیم
گرفته اید یا می خواهید درخواست کمک بیشتربدهید؟
آیا جواب منفی دریافت کرده اید؟
می خواهید درخواست تجدید نظر یا اعتراض بدهید؟
اولویت اول  Frösunda Omsorgحق کمک داشتن
وگرفتن دستیار شخصی تان می باشد.
بدون دریافت دستمزد از شما مشاورحقوقی تان خواهیم
بود.
داریمFrösunda Omsorg .

ما در کارمان تبحر کافی
با بیش از بیست سال تجربه کاری درزمینه
دستیارشخصی ،وداشتن کارشناسان حقوقی مسلط به
قوانین تصویب شده دارای اطالعات
الزم دراین زمینه می باشد.
نزد ما می توانید احساس امنیت کنید.
چون مشاورین حقوقی ما در تمام مراحل تنظیم
درخواست نامه دستیارشخصی ازابتدا تا زمان دریافت
جواب همراهتان خواهند بود.
این خود شما هستید که در نحوه چگونگی اجرای کار
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تصمیم می گیرید.
هنگامی که جواب درخواستتان را گرفتید:
ما طبق خواسته های شما و براساس حکم و تصمیم
اتخاذ شده ازسوی سازمان مورد نظر ،جهت بررسی
وتفسیررای ،برنامه ریزی ،زمان شروع ونحوه انجام
آن درخدمتتان هستیم.
ما درموارد زیرمیتوانیم به شما کمک کنیم:
• تنظیم درخواست نامه و تجدید نظر درمورد حکم
نهایی
• تقاضای کمک بیشتردریک دوره محدود
واداره بیمه
• حضوردرجلسات بهمراه کارمند کمون
ٔ
• درخواست تجدید نظرهنگام جواب منفی
• مشاوره حقوقی درزمینه دستیارشخصی

دلیل موفقیتهای مکررمشتریان هنگامی که
ما به آنها کمک می کنیم:
 Frösunda Omsorgبعنوان یکی از بزرگترین
شرکتهای نگهداری و مراقبت ازمعلولین اززمان
تصویب قانون  ( LSSقانون حمایت و سرویس
دهی به معلولین) مشغول به کار بوده است.
ما قوانین و راههای اجرایی آنها را میدانیم.
مشاورین حقوقی ما هنگام ارتباط با سازمانهای
دولتی مانند اداره بیمه و اعتراض به رای آنها
( اداره بیمه ) شما را همراهی و کمک می کنند.

از زمان تماس با ما تا هنگام دریافت حکم
– روش کار به این صورت میباشد
 -۱اولین تماس
جهت کسب اطالعات در مورد چگونگی دریافت کمک،
وداشتن دستیارشخصی که حق شما میباشد ،با ما تماس
بگیرید .درهمان ابتدای امرشما را ازمدارک الزم برای
تنظیم درخواست نامه به سازمان مربوطه مطلع خواهیم کرد.
درصورت تمایل میتوانیم یکدیگررا حضوری مالقات کنیم.
 -۲جلسه مقدماتی
دراین مالقات مروری خواهیم داشت برکلیه
مدارک پزشکی شما .پس ازبررسی آنها
ودرصورت توافق قراردادی بین ما و شما
بسته خواهد شد.

درخواست نامه پس ازامضای شما به مرجع مربوطه ارسال
خواهد شد.
 - ۵زمان رسیدگی به درخواستتان
کارشناس حقوقی ما پرونده شما را درمدت زمان رسیدگی
سازمان مربوطه ،تحت نظرخواهد داشت .این زمان معموال
بین  ۳تا  ۶ماه طول خواهد کشید .در صورت تمایل ،هنگام
اداره بیمه در منزلتان ،می توانیم درکنارتان
بازدید کمون یا
ٔ
حضورداشته باشیم.
 -۶حکم نهایی
درصورتی که شما ازاداره مربوطه جواب
مثبت بگیرید ،شروع به کارخواهیم کرد.
درصورت ردشدن کامل ویا بخشی از
درخواست نامه شما ،جهت ارايه اعتراض
و درخواست تجدید نظر به شما کمک
خواهیم کرد.

 -۳بررسی وارزیابی
براساس مدارک پزشکی شما برآوردی کلی
برای تنظیم درخواست نامه انجام می گیرد.
 -۴درخواست نامه
مشاورحقوقی شما درخواست نامه ای را
براساس مدارک پزشکی تان ،درصورت
تکمیل بودن آنها درزمانی معادل چهارهفته
تنظیم خواهد کرد.

ایمیل و تلفن

تماسkundkontakt@frosunda.se • 010-130 40 00 :

