
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ں؟یہ سواالتی کوئ پاس کے آپ ایک
 

 رابطہ
 

 
 .:فون

 
 

 :لیمی ا
 
 

 :پتا
 
 

 شہیپ آپ ےیل کے اس تو ںیکر سےیک رابطہ سے ونٹی یآہنگ ہم کہ جانتے ںینہ آپ اگر

 ںیکر کال کو بورڈ سوئچ ہسپتال/ونسپلیم ای ںیپوچھ سے ڈاکٹر/بیطب ور
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جاتا اید کر مسترد کو درخواستی ک آپ ےیل کے ٹرینیکوآرڈ اور منصوبےی انفراد اگر

 اس تو ںیہ اترتے پورا پر اتیضرور اطالق قابل آپ کہ ہے نیقی کو آپ اگرچہ ہے

 .ںیہ کرسکتے لیاپ سے( fylkesmann) گورنری کاؤنٹ آپ ےیل کے حل کے مسئلے
 
 

 ںیپڑھ دیمز ںیم بارے کے ٹرینیکوآرڈ اور منصوبوںی انفراد
www.helsedirektoratet.no اور www.helsenorge.no 

 

 

 منصوبہ کا زندگی،آپ کی آپ

 معاونت عادیالم لیطو سے خدمات مربوط کو جن

 ہوں درکار



 

 

 

 

 مناسب ٹرینیکوآرڈ اور منصوبہی انفراد کیا ےیل کے آپ

 ۔ ہے ہوسکتا
 ایک کا ٹرینیکوآرڈ اور منصوبےی انفراد لئے کے آپ 

 ہے؟ مطلب
 

 ؟ ہے ایک منصوبہی انفراد
 

 فراہم خدمات موزوں پر طوری انفراد اور مربوط ، مکمل مقصد کا منصوبے اس

ی ابتدائ لئے کے عمل کےی بند منصوبہ کہ ہےی ضرور لئے کے آپ۔  ہے کرنا

 ، چاہئے ہونا کرنا انیب کو اہداف کے آپ مقصد کای بند منصوبہ. ںید لیتشک نقطہ

 کے ناروے. ہے دار ذمہ لئے کے اس تک کب اور ایک کون اور ہے جانا ایک ایک

 فالحی ک بچوں اور اسکولوں ،( / NAVیو اے نیا) شنیڈمنسٹریا ئریلفیو نڈیا بریل

 ہو مناسب اوری بھ جب کو تیحمای ک شعبوں دوسرے سےیج خدمتی ک بہبود و

 ۔ہے ایگ ایک شامل ںیم منصوبے اس

  

 کے آپ منصوبہ جب گے جائے ہو شامل ںیم منصوبے آپ 

 . گا ہوی مبن پر مقاصد

 کا صورتحالی ک آپ جو ہوگا ٹرینیکوآرڈ کیا پاس کے آپ 

 ۔گا لے جائزہ

 ںیکر ںینہ حاصلی رسائ تک خدمات دیمز پر طوری الزم آپ 

 ۔ ی۔گ ہوں حاصل خدمات مربوط مربوط کو آپ کنیل ، گے

 کا معلومات یکونس نیماب کے خدمات کہ ںیہ کرتے صلہیف آپ 
 ۔چاہئے جانا ایک اشتراک

 
 ںیم حصول کے اہداف اپنے کو خدمات کہ ہوگا معلوم کو آپ

 ہے ایگ ایک مربوط لئے کے مدد
 

 ہے؟ ایک ٹرینیکوآرڈ کیا اور... 
 

ی ک جس ےی ہوتا کیا سے ںیم افراد ور شہیپ ان ٹرینیکوآرڈ کیا

ی نیقی ہی اور ہے شنینیکوآرڈ اوری نگرانی ک کامی دار ذمہی ادیبن

 طرحی اس امور تمام کے منصوبےی انفراد کے آپ کہ ہے بناتا

ی کی بند منصوبہی ک ان سے طرح جس ںیجائ دئے سرانجام سے

 اپنے آپ کہ گا بنائےی نیقی کو بات اس ٹرینیکوآرڈ. ہےی گئ

 اگر. ںیہ شامل سے قےیطر بھرپور ںیم کام متعلق سے منصوبے

 ہوسکتا شامل ںیم اسی بھ فردی کوئ کا کنبے کے آپ تو ںیچاہ آپ

 رکھا پر طور ٹرکےینیکوآرڈ افراد وابستہ سے شوںیپ مختلف. ہے

 اہم بہت ںیم انتخاب کے ٹرینیکوآرڈ خواہشاتی ک آپ ہے جاسکتا

 .ںیہی ہوت

  

 حاصل سےیک ٹرینیکوآرڈ اور منصوبہ یانفراد ںیم
 ہوں؟ کرسکتا

 
 

 کے ٹرینیکوآرڈ اور منصوبےی انفراد کو آپ عملہ متعلقہ کا خدمات

 لئے کے کیای بھ کو داروں رشتہ کے آپ ای آپ گا بتائے ںیم بارے

 ںیمی ونسپلٹیم اپنے کو آپ ، ںیم صورت اس. ںیہ سکتے مانگ

 کہ ںیہ کرتے صلہیف آپ اگر*.  چاہئے کرنا رابطہ سے ونٹی معاون

 ضیتفو ٹرینیکوآرڈ کیا کو آپ تو ںیہ چاہتے ںینہ منصوبہی انفراد آپ

 . ہے سکتا جا ایک

 

 کو آپ اسپتال متعلقہ ، تو ہے جاتا ایکرا داخل ںیم اسپتال کو آپ اگر

 اریت منصوبہی انفراد کوی ونسپلٹیم ، گا کرے شیپ ٹرینیکوآرڈ کیا

 اس ، تو ہو ضرورت اگر اور گا کرے آگاہ سے ضرورتی ک کرنے

 ۔یگ کرے شراکت ںیم نفاذ کے منصوبے

 

 ںیکھید معلومات متعلق سے ونٹسی یآہنگ ہم* 

 

 ہے؟ سکتا رکھ ٹرینیکوآرڈ اوری بند منصوبہی انفراد کون
 

 محتاج کا خدمات متعددی ک نگہداشت اور صحت فوقتا   وقتا جوی بھی کوئ 

 ۔  ےیچاہ ہونا ںینہ عادیالم لیطو کو ضرورت ہوں

 تو جائے ایک اندازہ کا ضرورتوں ںیم بارے کے خدمات مربوط جب 

 ۔گے ںیجائ ایک شاملی بھ کو اقدامات کے شعبوں دوسرے

 کے تینوعی ک لنجوںیچ ای/  اور صیتشخ نظر قطع لوگ کے عمر ہر. 

 


