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البالغين
FaR دعم إضافي للشخص الحاصل على وصفة طبية لألنشطة البدنية

تحصل على المساعدة للتوصل إلى عادات حركية تناسبك بالذات – عن طريق المحادثات، 
التوجيهات وإرشادات التمارين. 

كيف يتم ذلك؟
تحصل خالل 3 – 6 أشهر على الدعم من قبل خبير العالج الطبيعي. تختار بنفسك إما مقابلة 
شخصية أو عن طريق الفيديو حسب ما يناسبك بالذات. نبدأ بعمل محادثة معك عن ظروفك 
ونقوم بعمل مخطط لألنشطة انطالقا من الوصفة الطبية لألنشطة البدنية FaR الخاصة بك. 

نتحدث سويا عن األنشطة اليومية والتمارين أو الجلوس وعدم القيام بنشاط. بعد ذلك تبدأ 
ممارسة أنشطتك بنفسك حسب مخطط األنشطة أو عن طريق رشادات من قبل خبير العالج 

الطبيعي.

بعد ذلك تكون فعاال بنفسك حسب مخطط األنشطة الخاص بك وتحصل على الدعم من قبل 
خبير العالج الطبيعي عن طريق الهاتف، أو رقميا أو في عيادة اف آ ار FaR. يتم انهاء الدعم 

عن طريق محادثة نخطط خاللها كيف تستمر في ممارسة أنشطتك البدنية.

يُعرض على حاملي حق الحضانة واألطفال إلى سن 19 سنة المحادثات والدعم للتوصل إلى 
مستوى مناسب من األنشطة البدنية.

FaR ال يحتاج الطفل الذي يقل عمره عن 6 سنوات إلى اف آ ار

كيف يتم ذلك؟
تحصل خالل 3 – 6 أشهر على الدعم من قبل خبير العالج الطبيعي. تختار بنفسك إما مقابلة 

شخصية أو عن طريق الفيديو حسب ما يناسبك بالذات.
 بالنسبة لألطفال إلى حد 12 سنة من العمر نوصي بعمل زيارة أولية لحامل حق الحضانة 

بشكل منفرد. خالل هذه المحادثة ندرس ما هي االستراتيجيات الالزمة لكي تقدم الدعم للطفل 
ليحصل على عادات حياتية جيدة.  بالنسبة لألطفال من 13 سنة من العمر وما فوق فبإمكان 
الطفل أن يحضر بمفرده ولكن نوصي أن يحضر حامل حق الحضانة مع الطفل. نبدأ بعمل 
محادثة  ونقوم بعمل مخطط عملي لألنشطة انطالقا من FaR.  نتحدث سويا عن األنشطة 

اليومية والجلوس بدون حركات  ونحجز إرشادات للتمارين إذا كنت تريد ذلك. 

بعد ذلك تتم بممارسة األنشطة من الشخص بنفسه ويمكن أن نقوم بتقديم الدعم عن طريق 
الهاتف، أو الفيديو أو في عيادة اف آ ار FaR. .يتم انهاء الدعم عن طريق محادثة نخطط 

خاللها كيف تستمر في ممارسة أنشطتك البدنية بشكل فعال.

األطفال والشبيبة
دعم من عيادة اف آ ار FaR لألطفال والشبيبة ولحاملي حق الحضانة



 الحجز / إلغاء الحجز
بإمكانك أن تحجز المواعيد / تلغي حجز المواعيد عن طريق www.117.se وابحث عن 

"FaR-mottagning Göteborg" الرابط التالي
 إذا أردت حجز المواعيد/إلغاء موعد اجتماع بالفيديو. قم بتنزيل التطبيق

 "FaR-mottagning Göteborg" وابحث عن الرابط Mitt vårdmöte 
هل تريد حجز الموعد/إلغاء موعد مع ترجمان شفوي؟ عليك االتصال هاتفيا بالرقم

 031-346 06 40 
بإمكانك أيضا القيام بالحجز / إلغاء موعد الزيارة بالهاتف أتصل هاتفيا بالرقم

 031-346 06 40
www.vregion.se/cffa ستجد المزيد من المعلومات على الرابط

 اختيار التمارين 
ال يتوجب عليك أن تتمرن عندما تقابلنا. بإمكانك ممارسة التمارين في المنزل أو لدى أحد 

 االتحادات أو في منشأة للتمارين الجسدية المفيدة للصحة. 
 التكاليف

إن الدعم الذي تحصل عليه من طرفنا مجاني. ولكن يمكن أن يتطلب األمر قيامك بدفع 
رسم إذا قمت باختيار شكل من أشكال التمارين التي تفرض عليها رسوم. يمكن أن تطبق 

بعض المنشآت تخفيض في التكاليف لمن يستخدم FaR.  ال يسري سقف الحماية من 
 التكاليف المرتفعة على هذه األمور. 

 لمن؟
يقدم الدعم للجميع بغض النظر عن مستوى األنشطة. ولكن ال نقوم بعمل تحقيقات تتعلق 

باإلصابات أو األمراض. يعمل لدينا مستخدمين من ذوي الترخيص ويقومون بتوثيق 
 المعلومات في ملف المريض. 

 اإلتاحة
 تتوفر معلومات عن اإلتاحة على الرابط 

www.vgregion.se/hitta-far-mottagning  أو عن طريق االتصال هاتفيا بالرقم 
40 06 346-031. يتطلب األمر أن تتمرن بنفسك أو بمساعدة دليل.

أمور مهمة يجدر بك أن تعرفها



نرحب بحاملي حق حضانة األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 – 19 سنة. يمكن أن يحضر 
الطفل معك ابتداء من بلوغه / بلوغها 13 سنة من العمر خالل الزيارة. من الجيد الحضور إلى 

االجتماع سويا مع أشخاص بالغين، من المهم أن يكون لديكم وجهة نظر مشتركة فيما يتعلق 
بالطعام.

نقدم الدعم لألطفال الشبيبة الذين يعانون من زيادة الوزن من الذين ال يوجد لهم حاليا تواصل 
مع خبير التغذية في مكان آخر. ال نقابل الطفل / الشاب الذي / التي يعاني من السمنة أو أي 

مشكالت أخرى تتعلق بالطعام. بإمكانك قراءة المزيد عن الفرق بين زيادة الوزن والسمنة على 
1177.se الموقع

 FaR ؟ ال يلزم أن يكون لديك وصفة طبية اف آ ارFaR هل تلزم وصفة طبية اف آ ار
لكي تقابل خبير التغذية.

الحجز / إلغاء الحجز؟  
قم بتنزيل التطبيق Mitt vårdmöte وابحث عن الرابط

 FaR-mottagning Göteborg واختر خبير التغذية خبير. 
بمكانك أيضا أن تحجز المواعيد / تلغي المواعيد عن طريق االتصال هاتفيا بالرقم

  40 06 346-031 . شتجد المزيد من المعلومات على موقع اإلنترنت
 .www.vgregion.se/far-dietitist 

بحاجة إلى ترجمان شفوي؟ 
يتم حجز الموعد/إلغاء موعد مع ترجمان شفوي فقط عن طريق االتصال هاتفيا 

بالرقم 40 06 031-346.

التكاليف؟
إن الدعم الذي تحصل عليه من طرفنا مجاني.

كيف يتم ذلك؟ 
تقوم / تقومون بإخبارنا عن شكل عادات الطعام في يوم عادي 

ونتحدث سويا انطالقا من هذه المعلومات. إن احتياجاتك / 
احتياجاتكم هي الشيء نتحدث أكثر عنه والذي نتابعه خالل 

زيارة مراجعة محتملة.  

زيارة عن طريق الفيديو مع خبير التغذية
بإمكانك أن تتحدث مع خبير التغذية عن عادات الطعام الجيدة انطالقا من 

األمور الجيدة أو التي يمكن أن تسير بصورة أفضل

أمور مهمة يجدر بك معرفتها
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