
 Dalarnaالتأهيل في 
 

 وبكل سرور على صفحة الويب التابعة للتأهيل أكثراقرأ 
www.ltdalarna.se/hab 

 .Dalarnaحيث تجد هناك الخرائط الخاصة بكل الوحدات ضمن التأهيل في 
 

 أبداالذين لم تكن لديهم  األشخاص إلىيتم استخدامه عندما ُتعطى المساهمات  هيلأالتمفهوم  إن
ذلك  أصابهم أويعانون من هبوط وظيفي عملي منذ الوالدة  أنهمالقدرة العملية، وذلك يعني 
 الهبوط مبكرا في الحياة. 

 اإلجراءات إلىهم في حاجة والشباب والبالغون الذين  األطفالفُيعنى بهم  المستعملون أما
 التأهيلية.

ذوي عالقة قريبة منه.  بأنهمالذين يعتبرهم المستعِمل  األشخاص أوفهو الشخص  القريب وأما
 أي أووصيا عينته المؤسسة ذات العالقة  أو، األقرباء، من ون عضوا في العائلةكقد ي إذ

 شخص آخر مهم في دائرة العالقات حول المستعمل.

ذلك يشمل  إن بالمستعمل.الذين هم على صلة  األشخاصُتعنى بها  شبكة العالقات أومع دائرة 
 المهنية المتمرسة.  الصالت الخاصة وكذلك

 اإلمكانب. (HSL)التاهيلية وفقاً لقانون العناية الصحية والمرضّية  اإلجراءاتتنفيذ  أويتم تطبيق 
عون  وأيمن اجل المشورة والنصائح  التأهيلهيئة المشرفة على ال إلىلب طتقديم  أيضا

 .لبعض المعوقين LSSوالخدمات  الخاصالدعم شخصي آخر وفقاً لقانون 

الوظيفي العملي والعقبات  طتام حول الهبو إلماملهم  ليةيالتأهجميع العاملين في الهيئة  إن
 لدى الجميع واجب الكتمان والسرية. الناجمة عن ذلك في الحياة اليومية.

 تعرفه أنما هو مفيد 
 
بتقديم العون والمساعدة، التعليم، المشورة تقوم  Dalarnaمقاطعة مجلس الهيئة التاهيلية في  إن

الوظيفية  اإلعاقةالذين هم يعانون من  والشباب والبالغين األطفال إلىوالنصيحة والعالج 
 إلىيؤدي ذلك  أنرين هما من اجل والدعم والمساعدة المذك إن. أيضا أقرباءهمالعملية مع 
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نوعية حياة جيدة  إلى إضافةومستوفية للشروط المتعلقة بذلك  نشيطة عاملةحياة يومية 
 اركة في الحياة االجتماعية. شوالم

شامل للمقاطعة برمتها والذي يتواجد في  مورد خاص هوDalarnaإن التأهيل المتوفر في 
 .خمس مناطق في المقاطعة

 
 

 هيلأهذا هو الت
 
سنة من  18والشباب الذين هم دون  األطفالهو من اجل  والشباب باألطفالهيل الخاص أالت إن

 العمر والذين يعانون من:
  العامل النفسي. أوالتأّخر في النمو المتعلق بالقدرة على الحركة والمتصل بالذهن 
 الذهنية  اإلعاقة 
 الجسمية اإلعاقة 
  سنوات من العمر( 6التوّحد )ُمحالون قبل بلوغ 
  إلىسنة من العمر والذي يكون قد أدى  16في الدماغ مكتسب قبل  إصابة أورض 

 مستديمة إعاقة
 

 أوفطرية عاهة سنة من العمر والذين لديهم  18فهو لمن هم فوق  هيل الخاص بالبالغينأالت أما
 :إلىوالتي تؤدي مكتسبة مبكراً 

 ذهنية إعاقة 
 جسمية إعاقة 
 التوّحد 
  إلىسنة من العمر والذي يكون قد أدى  16في الدماغ مكتسب قبل  إصابة أورض 

 مستديمة إعاقة
 شاملة أخرى إعاقات 

 
 اإلعاقةالذين يعانون من  لألشخاص LSSوالدعم وفقاً لقانون الدعم الخاص والخدمات  اإلرشاد

 عاهة في الدماغ حدث وهم بالغون. أورض من  أصابهمالخاصة بالموهبة كنتيجة لما قد 
 الصعوبات التابعة إلىالتي أدت  األسبابالتحقيق من اجل كشف  إجراء 
  الحاجات وانطالقا من زوايا مختلفة والتي قد تكون جسمية  إشباعتقديم الدعم من اجل

 تربوية. أواجتماعية  أونفسية  أوة بيط أو
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وما تتبعها من عقبات والتي من شأنها التأثير على  الوظيفية العملية التي يعاني منها
 حياته الُمعاشة بشكل عام. 

  يكون بمقدور المستعمل الحصول على الشروط الكفيلة  أنتقديم العون الذي من شأنه
 بان تجعله ينمو ويتقدم ويستغل موارده وقدراته الذاتية.

  لكل من  واإلرشادالجعل من الحياة اليومية سلسة وسهلة عن طريق المعرفة والدعم
 شبكته االجتماعية. أوك دائرته لالمستعمل وكذ

  الوضع. أوتسهيل مهمة االتصال باآلخرين الذين هم في نفس الموقف 
 

بمختلف  اإلعاقاتنشر المعرفة والمعلومات في المجتمع حول  أيضاهي  التأهيلمهمة  أنكما 
 وصورها والعقبات الناجمة عنها بالنسبة للحياة اليومية للمصابين. أشكالها

 
الرعاية  إطاردعم ومساعدة ضمن  إجراءاتكذلك تكملة بما يقدمها المجتمع من هو  التأهيل إن

ت ا، المدرسة، الخدمة االجتماعية، النشاط الخاص للبلديالطبية والصحية، المدرسة التمهيدية
 .ذلك إلىمين االجتماعي، مكتب العمل وما أصندوق الت ،LSSضمن 

 
 :فان على التأهيل أن وأقرباءهبالتعاون والتنسيق مع المستعِمل 

 

 مهمة التأهيل
 

 المعالج المهني 
 

  تحقيق وتدريب القدرة النشاطية واالستقاللية في الحياة اليومية بإجراءيقوم 
  نية على حد هالكفيلة لحفاظ وتنمية وتعويض القدرات الجسمية والذ باإلسهاماتيقوم

 سواء
  تحقيق ومعالجة وظيفة اليد بإجراءيقوم 
 التكّيف الخاص  إلى إضافة باألنشطةم االقتراح بخصوص التكّيف المتعلق يديقوم بتق

 بالسكنى والبيئة المدرسية 
 

 اختصاصي التغذية
 

 ُيجري تحقيقاً بخصوص مشاكل التغذية 
 م المشورة والدعم حول العالج الغذائي  ُيقدِّ

 

  اإلعاقةمعلومات وافية بشأن المستلم والحاصل على الدعم والخدمة  أيمنح المستعمل 
وما تتبعها من عقبات والتي من شأنها التأثير على  الوظيفية العملية التي يعاني منها

 حياته الُمعاشة بشكل عام. 

  يكون بمقدور المستعمل الحصول على الشروط الكفيلة  أنتقديم العون الذي من شأنه
 بان تجعله ينمو ويتقدم ويستغل موارده وقدراته الذاتية.

  لكل من  واإلرشادالجعل من الحياة اليومية سلسة وسهلة عن طريق المعرفة والدعم
 شبكته االجتماعية. أوك دائرته لالمستعمل وكذ

  الوضع. أوتسهيل مهمة االتصال باآلخرين الذين هم في نفس الموقف 
 

بمختلف  اإلعاقاتنشر المعرفة والمعلومات في المجتمع حول  أيضاهي  التأهيلمهمة  أنكما 
 وصورها والعقبات الناجمة عنها بالنسبة للحياة اليومية للمصابين. أشكالها

 
الرعاية  إطاردعم ومساعدة ضمن  إجراءاتكذلك تكملة بما يقدمها المجتمع من هو  التأهيل إن

ت ا، المدرسة، الخدمة االجتماعية، النشاط الخاص للبلديالطبية والصحية، المدرسة التمهيدية
 .ذلك إلىمين االجتماعي، مكتب العمل وما أصندوق الت ،LSSضمن 

 
 :فان على التأهيل أن وأقرباءهبالتعاون والتنسيق مع المستعِمل 

 

 مهمة التأهيل
 

 المعالج المهني 
 

  تحقيق وتدريب القدرة النشاطية واالستقاللية في الحياة اليومية بإجراءيقوم 
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 التكّيف الخاص  إلى إضافة باألنشطةم االقتراح بخصوص التكّيف المتعلق يديقوم بتق

 بالسكنى والبيئة المدرسية 
 

 اختصاصي التغذية
 

 ُيجري تحقيقاً بخصوص مشاكل التغذية 
 م المشورة والدعم حول العالج الغذائي  ُيقدِّ

 

  اإلعاقةمعلومات وافية بشأن المستلم والحاصل على الدعم والخدمة  أيمنح المستعمل 
وما تتبعها من عقبات والتي من شأنها التأثير على  الوظيفية العملية التي يعاني منها

 حياته الُمعاشة بشكل عام. 

  يكون بمقدور المستعمل الحصول على الشروط الكفيلة  أنتقديم العون الذي من شأنه
 بان تجعله ينمو ويتقدم ويستغل موارده وقدراته الذاتية.

  لكل من  واإلرشادالجعل من الحياة اليومية سلسة وسهلة عن طريق المعرفة والدعم
 شبكته االجتماعية. أوك دائرته لالمستعمل وكذ

  الوضع. أوتسهيل مهمة االتصال باآلخرين الذين هم في نفس الموقف 
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 وصورها والعقبات الناجمة عنها بالنسبة للحياة اليومية للمصابين. أشكالها

 
الرعاية  إطاردعم ومساعدة ضمن  إجراءاتكذلك تكملة بما يقدمها المجتمع من هو  التأهيل إن
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 ُيجري تحقيقاً بخصوص مشاكل التغذية 
 م المشورة والدعم حول العالج الغذائي  ُيقدِّ

 

  اإلعاقةمعلومات وافية بشأن المستلم والحاصل على الدعم والخدمة  أيمنح المستعمل 
وما تتبعها من عقبات والتي من شأنها التأثير على  الوظيفية العملية التي يعاني منها

 حياته الُمعاشة بشكل عام. 

  يكون بمقدور المستعمل الحصول على الشروط الكفيلة  أنتقديم العون الذي من شأنه
 بان تجعله ينمو ويتقدم ويستغل موارده وقدراته الذاتية.

  لكل من  واإلرشادالجعل من الحياة اليومية سلسة وسهلة عن طريق المعرفة والدعم
 شبكته االجتماعية. أوك دائرته لالمستعمل وكذ

  الوضع. أوتسهيل مهمة االتصال باآلخرين الذين هم في نفس الموقف 
 

بمختلف  اإلعاقاتنشر المعرفة والمعلومات في المجتمع حول  أيضاهي  التأهيلمهمة  أنكما 
 وصورها والعقبات الناجمة عنها بالنسبة للحياة اليومية للمصابين. أشكالها

 
الرعاية  إطاردعم ومساعدة ضمن  إجراءاتكذلك تكملة بما يقدمها المجتمع من هو  التأهيل إن

ت ا، المدرسة، الخدمة االجتماعية، النشاط الخاص للبلديالطبية والصحية، المدرسة التمهيدية
 .ذلك إلىمين االجتماعي، مكتب العمل وما أصندوق الت ،LSSضمن 

 
 :فان على التأهيل أن وأقرباءهبالتعاون والتنسيق مع المستعِمل 

 

 مهمة التأهيل
 

 المعالج المهني 
 

  تحقيق وتدريب القدرة النشاطية واالستقاللية في الحياة اليومية بإجراءيقوم 
  نية على حد هالكفيلة لحفاظ وتنمية وتعويض القدرات الجسمية والذ باإلسهاماتيقوم

 سواء
  تحقيق ومعالجة وظيفة اليد بإجراءيقوم 
 التكّيف الخاص  إلى إضافة باألنشطةم االقتراح بخصوص التكّيف المتعلق يديقوم بتق

 بالسكنى والبيئة المدرسية 
 

 اختصاصي التغذية
 

 ُيجري تحقيقاً بخصوص مشاكل التغذية 
 م المشورة والدعم حول العالج الغذائي  ُيقدِّ
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  اإلعاقةمعلومات وافية بشأن المستلم والحاصل على الدعم والخدمة  أيمنح المستعمل 
وما تتبعها من عقبات والتي من شأنها التأثير على  الوظيفية العملية التي يعاني منها

 حياته الُمعاشة بشكل عام. 

  يكون بمقدور المستعمل الحصول على الشروط الكفيلة  أنتقديم العون الذي من شأنه
 بان تجعله ينمو ويتقدم ويستغل موارده وقدراته الذاتية.

  لكل من  واإلرشادالجعل من الحياة اليومية سلسة وسهلة عن طريق المعرفة والدعم
 شبكته االجتماعية. أوك دائرته لالمستعمل وكذ

  الوضع. أوتسهيل مهمة االتصال باآلخرين الذين هم في نفس الموقف 
 

بمختلف  اإلعاقاتنشر المعرفة والمعلومات في المجتمع حول  أيضاهي  التأهيلمهمة  أنكما 
 وصورها والعقبات الناجمة عنها بالنسبة للحياة اليومية للمصابين. أشكالها

 
الرعاية  إطاردعم ومساعدة ضمن  إجراءاتكذلك تكملة بما يقدمها المجتمع من هو  التأهيل إن

ت ا، المدرسة، الخدمة االجتماعية، النشاط الخاص للبلديالطبية والصحية، المدرسة التمهيدية
 .ذلك إلىمين االجتماعي، مكتب العمل وما أصندوق الت ،LSSضمن 

 
 :فان على التأهيل أن وأقرباءهبالتعاون والتنسيق مع المستعِمل 

 

 مهمة التأهيل
 

 المعالج المهني 
 

  تحقيق وتدريب القدرة النشاطية واالستقاللية في الحياة اليومية بإجراءيقوم 
  نية على حد هالكفيلة لحفاظ وتنمية وتعويض القدرات الجسمية والذ باإلسهاماتيقوم

 سواء
  تحقيق ومعالجة وظيفة اليد بإجراءيقوم 
 التكّيف الخاص  إلى إضافة باألنشطةم االقتراح بخصوص التكّيف المتعلق يديقوم بتق

 بالسكنى والبيئة المدرسية 
 

 اختصاصي التغذية
 

 ُيجري تحقيقاً بخصوص مشاكل التغذية 
 م المشورة والدعم حول العالج الغذائي  ُيقدِّ

 

 
 
 

 الخبير االستشاري
 

  يقوم بتنظيم دورات نشاطية بما في ذلك نشاطات جماعية ضمن مجموعة التأهيل
 المستهدفة

  عيات مكمثل البلدية، رابطة الطلبة وكذلك الج عفي المجتم األخرى األنشطةيتعاون مع
 المختلفة

 
 القّيم على المعالَج أوالمعالِج االجتماعي 

 
  أقربائهالمستعمل ومن هم من  إلىالمحادثة الداعمة يقوم بتقديم 
 المعلومات بخصوص مساهمات المساعدة التي يقدمها المجتمع إبداء 
  االجتماعي،ة، صندوق التأمين يفي المجتمع مثال البلد األخرى األنشطةيتعاون مع 

 مكتب العمل
 

 النطق  أخصائي
 

  لة إلىُيجري تحقيقا حول الحاجة  بدائل بخصوص ُطرق االتصال االجتماعي المكمِّ
 يوصف وسائل مساعدة خاصة باالتصال االجتماعي 
  والشرب وكذلك صعوبات التكلّم  األكلُيجري تحقيقا واصفا المعالجة حول مصاعب

 واالستخدام اللغوي 
 

 (år 18-0) الطبيب
 

  الشاب انطالقا  أوالطبية وراء صعوبات الطفل  األسبابتحقيق بخصوص  بإجراءيقوم
 الوظيفية العملية  اإلعاقةمن 

 يكون مسئوال عن المعالجة الطبية مع المتابعة المنتظمة 
  ذات االختصاص األخرى األنشطةيتعاون مع 

 

 
 

 مجموعات الوظيفة أسماء أدناه
 الموجودة لدى التأهيل  
 

  الطبيب النفساني
 

  الوظيفية المتعلقة بالنمو اإلعاقةجوانب تحقيق وتشخيص  بإجراءيقوم 
  م المريض  ىالوظيفية ذاتها لد اإلعاقةيوفِّر المحادثة والمعلومات انطالقاً من  أويقدِّ

 وشبكة العالقات االجتماعية
  والتعليم واإلرشاديقوم بتقديم المشورة 

 
 السكرتير الطبي

 
  الذين يتصلون هاتفيا بالتأهيل أوبالنسبة للزائرين  األولوهو غالبا ما يكون االتصال 
  ألتأهيليبقية طاقم العمل  إلى اإلدارييقّدم الدعم  

 
 العالج الطبيعي  أخصائي

 
  الحركية لدى  وظيفةالالمعالجة المرجّوة ومتابعة  إلى باإلضافة تحقيق بإجراءيقوم

 والتنّقلقدرته على الحركة  إلى إضافةالمعالَج ومدى نمّوه 
  المساعدة وأدواتيوصف ويتابع بعض وسائل 

 
 الممرضة

 
  الوظيفية  اإلعاقةر ومع المعالجة الطبية من منظ واإلرشاداتالمعلومات  بإعطاءتقوم

 العملية
 ذوي العالقة لألطفال ةتقوم بمتابعة التداوي والحالة الصحية بالنسب 
  تتعاون مع بقية هيئات العناية الصحية والمرضية 

 
 األخصائيالتربوي 

 
  استقصاء تربوي وكذلك التحقيق في مختلف البيئات بإجراءيقوم 
  الحاصل لدى المستعِمل أويتابع ويعين النمو الجاري 
  شبكة العالقات المحيطة بالمستعمل إلىيعطي مساهمات استشارية 
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 مجموعات الوظيفة أسماء أدناه
 الموجودة لدى التأهيل  
 

  الطبيب النفساني
 

  الوظيفية المتعلقة بالنمو اإلعاقةجوانب تحقيق وتشخيص  بإجراءيقوم 
  م المريض  ىالوظيفية ذاتها لد اإلعاقةيوفِّر المحادثة والمعلومات انطالقاً من  أويقدِّ

 وشبكة العالقات االجتماعية
  والتعليم واإلرشاديقوم بتقديم المشورة 

 
 السكرتير الطبي

 
  الذين يتصلون هاتفيا بالتأهيل أوبالنسبة للزائرين  األولوهو غالبا ما يكون االتصال 
  ألتأهيليبقية طاقم العمل  إلى اإلدارييقّدم الدعم  

 
 العالج الطبيعي  أخصائي

 
  الحركية لدى  وظيفةالالمعالجة المرجّوة ومتابعة  إلى باإلضافة تحقيق بإجراءيقوم

 والتنّقلقدرته على الحركة  إلى إضافةالمعالَج ومدى نمّوه 
  المساعدة وأدواتيوصف ويتابع بعض وسائل 

 
 الممرضة

 
  الوظيفية  اإلعاقةر ومع المعالجة الطبية من منظ واإلرشاداتالمعلومات  بإعطاءتقوم

 العملية
 ذوي العالقة لألطفال ةتقوم بمتابعة التداوي والحالة الصحية بالنسب 
  تتعاون مع بقية هيئات العناية الصحية والمرضية 

 
 األخصائيالتربوي 

 
  استقصاء تربوي وكذلك التحقيق في مختلف البيئات بإجراءيقوم 
  الحاصل لدى المستعِمل أويتابع ويعين النمو الجاري 
  شبكة العالقات المحيطة بالمستعمل إلىيعطي مساهمات استشارية 

 الرؤساء
 

 رئيس القسم يتولى مسئولية النشاط العملي في كل قسم  إن 
 المتعلقة بالتأهيل والتابعة  اإلعمالمجموع يات ومساعده يتوليان مسئولية ملرئيس الع

 لمجلس المقاطعة
 
 من حاجات المستعمل نفسه. أساسا ينطلق ألتأهيليالعمل  إن
 
 الراهن بالنسبة للمستعمل. يعيشمالتي سوف يتم تنفيذها تنطلق من الوضع ال اإلجراءات إن
 
التخطيط الخاص بهذا العمل يتم جمعه وتنسيقه وترتيبه في خطة تأهيلية مع الكشف عن  إن

 من ذلك.المتوخاة  األهداف
 

خالل  حاصال ايكون هناك اختالف أن، فانه من المعتاد  األيام الحاجات تتغّير مع أنحيث 
 السنوات القادمة.

 
التأهيل يقوم بتقديم المساهمات االستشارية والدورات الدراسية والتعليم والنشاط الجماعي  إن

 من اجل الطفل والشبكة االجتماعية المحيطة به.
 

 ذات العالقة. األخرىيقوم التأهيل بالتنسيق مع المؤسسات االجتماعية 
 

 حيث التأهيل  إلىهكذا تستطيع االتصال 
 
التأهيل موجود في المقاطعة وذلك في خمس مناطق. وكل وحدة من وحداته تقوم بتقديم  إن

 منطقة جغرافية محددة. إطارفي  أوخدماتها وبصورة رئيسية ضمن 
 

 Borlänge..............................................0243-49 78 00التأهيل في 
 

Borlänge, Gagnef, Säter 
 

 Falun..................................................023-49 05 10 التأهيل في
 

Falun, Leksand 
 
 



8

 الرؤساء
 

 رئيس القسم يتولى مسئولية النشاط العملي في كل قسم  إن 
 المتعلقة بالتأهيل والتابعة  اإلعمالمجموع يات ومساعده يتوليان مسئولية ملرئيس الع

 لمجلس المقاطعة
 
 من حاجات المستعمل نفسه. أساسا ينطلق ألتأهيليالعمل  إن
 
 الراهن بالنسبة للمستعمل. يعيشمالتي سوف يتم تنفيذها تنطلق من الوضع ال اإلجراءات إن
 
التخطيط الخاص بهذا العمل يتم جمعه وتنسيقه وترتيبه في خطة تأهيلية مع الكشف عن  إن

 من ذلك.المتوخاة  األهداف
 

خالل  حاصال ايكون هناك اختالف أن، فانه من المعتاد  األيام الحاجات تتغّير مع أنحيث 
 السنوات القادمة.

 
التأهيل يقوم بتقديم المساهمات االستشارية والدورات الدراسية والتعليم والنشاط الجماعي  إن

 من اجل الطفل والشبكة االجتماعية المحيطة به.
 

 ذات العالقة. األخرىيقوم التأهيل بالتنسيق مع المؤسسات االجتماعية 
 

 حيث التأهيل  إلىهكذا تستطيع االتصال 
 
التأهيل موجود في المقاطعة وذلك في خمس مناطق. وكل وحدة من وحداته تقوم بتقديم  إن

 منطقة جغرافية محددة. إطارفي  أوخدماتها وبصورة رئيسية ضمن 
 

 Borlänge..............................................0243-49 78 00التأهيل في 
 

Borlänge, Gagnef, Säter 
 

 Falun..................................................023-49 05 10 التأهيل في
 

Falun, Leksand 
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 Hedemora..........................................0225-49 67 60التأهيل في 
 

Avesta, Hedemora 
 

 Ludvika.............................................. 0240-49 55 40التأهيل في 
 

Ludvika, Smedjebacken 
 

 Mora..................................................0250-49 39 50التأهيل في 
 

Malung/Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Vansbro, Älvdalen 
 
 

 habiliteringen.dalarna@ltdalarna.se: البريد االلكتروني
 Vårdguiden – e-tjänster 1177أي الخدمات االلكترونية –مرشد الرعاية 1171

 
كتابة طلب  أوعدد من المعامالت عن طريق الويب مثال تدوين  وإجراءتنفيذ  اآلنباإلمكان

 .الطبية تجديد الوصفةل أوللزيارة  ل عن وقتؤالتسا أوالشخصي،  أوالرعاية الذاتي 
 

 www.1177.se/Dalarna: باستطاعتك قراءة المزيد عن كل ذلك على الصفحة
 

 وجهات النظر
  إلى أوحيث صندوق المقترحات في الوحدات  إلىوجهات النظر  إيداع أووضع  باإلمكان

 
Ulla Rönnols 

 22 05 49-023 ..............................................رئيسة النشاط
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 االستعالمات واالتصال باآلخرين
 

www.lul.se/infoteket 
Infoteket om funktionshinder, Uppsala – 018-611 66 77 
 
www.rbu.se 
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar – RBU 08-677 73 
00 
 
www.fub.se 
Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna – FUB (08-
508 866 00) 
 
www.autism.se 
Autism & Asperger förbundet – 08-702 05 80 
 
www.attention-riks.se 
Riksförbundet Attention – 08-709 22 60 
www.sallsyntadiagnoser.se 
Riksförbundet Sällsynta diagnoser – 08-764 49 99 
 
www.dhb.se 
Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda Barn – 019-17 08 
30 
www.nhr.se 
Neurologiskt handikappades Riksförbund – 08-677 70 10 
 
www.ungarorelsehindrade.se 
Förbundet Unga rörelsehindrade – 08-685 80 80 
 
www.hjarnkraft.nu 
Hjärnskadeförbundet – HJÄRNKRAFT 08-447 45 30 
 
www.anhoriga.se 
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga – 0480-41 80 20 
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 www.hso.se/dalarnaاالتصال بها عن طريق  إجراء باإلمكانجمعيات المصالح  إن
 

HSO 024362700 هي المنظمة التعاونية لرابطة المعاقين  
 

وذلك على  أخرىكما تجد عدة جمعيات مصالح ورابطات رياضية وتوابع مهمة 
www.itdalarna.se/hab 

0243-627 00.024300 
 
 0ك
 
 

Du hittar fler intresseorganisationer, idroww.ltdalar 

 
Intresseföreningar kan nås via www.hso.se/dalarna 
HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan 0243-627 00. 
Du hittar fler intresseorganisationer, idrottsförbund och andra 
viktiga länkar på www.ltdalarna.se/hab 
Intresseföreningar kan nås via www.hso.se/dalarna 
HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan 0243-627 00. 
Du hittar fler intresseorganisationer, i 
www.ltdalarna.se/hab 
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