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  ترقیاتی فوائد اور باسکی سوشل سروسز کے نظام کی خدمات 5 اکتوبر   
 قانون 12/2008  کے ساتھ عمل میں، موجودہ مقننہ میں ایک چیلنج ہے۔  پالن

  2016-2019  غتشو  ٹاؤن ہال نے اس طرح کے طور پے فرز کیا ۔

 لہذا، میونسپل سماجی خدمات سے ہم خدمات، سہولیات، اور پیشہ ورانہ خود
  مختاری، انضمام اور سماجی بہبود کو بہتر بنانے کے لئے۔ اس  ایکٹ میں

تسلیم حق کی وصولی کے لئے کام کرتے ہیں۔

 اس گائیڈ کا مقصد کے تمام شہریوں  کو  مددملے۔ اور ہم شکریہ ادا  کرتے ہیں
   اداروں اور سماجی کارکوں کا جن کے تعاون سے بہتر بنانے اور دوستانہ بلدیہ

کے لیے ہمیات کی۔
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 اس باسکی سوشل سروسز  کا نظام  جس کا بنیادی
 مقصد سماجی ضروریات اور اس کی دیکھ بھال کا پاتا

الگانہ ہے۔
 

  سوشل سروسزکا نظام  جو تعاون کرتا ہے دوسرے نظام  
 اور عوامی پالیسیوں کع ساتھ۔ جس کا مندرجہ ذیل مقاصد  کے ساتھ رابطے میں داخل

ہونے کے لئے نقطہ اغاز ہے

 فروغ کو روکنے اور انحصار  سے پیدا ہونے   
والی ذاتی خودمختاری اور خاندان کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے۔

 روک تھام اور خطرے کے حاالت سے پیدا ہونے ولی کی   
ضروریات سے نمٹنے کے لیے

 روک تھام اور اخراج کے حاالت میں شرکت   
اور افراد، خاندانوں اور گروپوں کے سماجی انضمام کو فروغ دینے کے لئے

 روک تھام اور ہنگامی حاالت سے پیدا ہونے والے کی  
ضروریات  میں شرکت کرنے کے لئے

 کسی بھی افراد  جو  غتشو  بلدیہ  میں رہتا ہو، اور جس کو 
  ایک پیشہ ور ٹیم  کی ضرورت ہو۔ جو اس کی  خود مختاری، انضمام

سماجی بہبود کو بہتر بنانے میں مدد کارہے۔

یہ کیا ہے ؟

 کس کے لیے 
ہے؟

 مختلف پیشہ ور 
کون ہیں؟

  آپ کو اپنے مقامی سوشل سروسز کے سپرد کیا جائے گا۔ جو  آپ  کے 
 پیشہ ور  اور سماجی کارکن ہوں گے۔ جو  اپکی صورت حال کو دیکھ

 کر اس کے مطابق کارروائی کر یں گے۔  اور کون سی اقدامات  اور کون
 سی خدمات  آپ کے لیے مناسب اور  فوائمند ہو گی اس کے مطابق  کس

 نتیجے  پہ آیں گے۔

 مقامی سوشل سروسز  میں اور بھی سماجی  کارکن ہے۔ جو دیگر پیشہ 
 ور افراد ہے۔ جو اپکے سماجی  کارکن کے ساتھ اپکے لیے کام کاریں
 گے۔ جن میں )ماہر نفسیات، کمیونٹی کارکن، انتظامی معاونین، گھر کی

دیکھ بھال کے معاونین، وکالء …( شامل ہے

:

.

.

.

.
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 کون سی خدمات اور فوائد 
دستیاب ہیں؟

 مندرجہ ذیل 10 حقائق نامے آپ کو اہم خدمات اور فوائد ہم پیش 
 کرتے ہیں اس کے بارے میں  آپ  بنیادی معلومات حاصل کر

 سکتے ہیں . مزید معلومات کے لیے آپ ٹیلی فون یا ایک مالقات
.بنانے کے لئے ہمارے مراکز میں کال کر سکتے ہیں

ئی معلوت اور مشورہ دینا ـٖ رہنما

   تشخیص اور  ذاتی   منصوبوں کی خدمات کو تیار کرنا۔

سماجی حمایت کرنا۔

سماجی و تعلیمی اور نفسیاتی مداخلت۔

قانونی مشورہ ۔

اقتصادی فالح و بہبود کے فوائد۔

پیسو    دے   اکوخیدا ۔ )وہ مکان جو یہ سروس آپ کو دۖے

سماجی سروس کی   شرکت  اور  خدمات  کو فروغ دینا۔

دن  اور رات  دونوں  خدمت  کی سروس ماجود ہے۔

انحصار قانون کی مینجمنٹ۔

وسائل اور بنیادی دیکھ بھال کی خدمات۔ 

وسائل اور ثانوی دیکھ بھال کی خدمات۔ 

ہوم  کی مدد  سروس۔  
ہیلپ الئن۔ 
                                                    دن بھر  کی دیکھ بھال کی خدمت۔ 
میونسپلٹی کی طرف سے منظم اپارٹمنٹس۔ 
دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے سپورٹ سروس۔ 

دییا سنتر۔  
رہائشی سینٹر۔ 
اقتصادی فوائد۔ 
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رہنمائی، معلومات اور مشورہ۔

سماجی حمایت کرنا۔

 شخیص اور  ذاتی   منصوبوں کی خدمات کو
تیار کرنا۔

 یہ سروس ایک مالقات کے ذریعے پیش
 آتی ہے۔  جس میں ایک سماجی کارکن

 آپ کے کو معلومات، رہنمائی اور
 مشورہ   فراہم کرے گا، اور  آپ سے

 متعلق آپ کی ضروریات کا جواب دینے
کی کوشش کرگا۔

 یہ سوشل سروسز بیس کے سب سے زیادہ مستند اور خصوصیت کارکردگی ہے۔ جس کے تحت 
 آپ، سماجی کارکنوں اور  دیگر پیشہ ور افراد کی حمایت اور امداد کے تعلقات پر اعتماد سازی میں

 ساتھ جا سکتے ہیں۔  جو آپ کو آپ کی صورت حال کے برعکس فیصلہ لینے میں حصول اور بنیادی
  مہارت کی ترقی کی سہولت  کو دیکھتے ہوے  آپ  آزادانہ طور پر آپ کی زندگی کی منصوبہ بندی

کر سکتے ۔

 ایک سماجی کارکن جو  انداز ع کی بیناد پر ایک تشخیص کو  انجام  دے گیں ، جس میں آپکی 
 ضروریات  اور مشکل صورتحال کا بتائے گا۔ موجودہ صالحیتوں اور طاقت کے طور پر آپ کی

 حمایت کیلے  نیٹ ورک موجود ہے۔ لہذا  جب آپکی تشخیص پوری ہو جائے ، تب آپ سماجی کارکن
 ساتھ زاتی طور پر مل کر اس کے ساتھ ترقی    کی منصوبہ بندی اعمال تیار ہو گا، جس میں ذاتی

 وسائل، امداد خدمات اور مسئلہ حاالت پہ قابو پانے کے لئے کیے جائیں گے۔
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قانونی مشورہ ۔5

اقتصادی فالح و بہبود کے فوائد۔

 اس سروس کے لیے ایک سماجی کارکن کی منظوری درکار ہے۔  اس میں آپکو ایک وکیل فراہم 
 کیا جائے گا۔ جس کا  مقصد   لوگوں رہنمائی کرنا ہے، جن  کو مشکل اور  پیچیدہ  حاالت جسے

 )علیحدگیوں، بے دخلی، بچوں کی تحویل، اور گھر کا کوئی معذور افراد …( میں رہنمائی اور
معلومات کی ضرورت ہو۔

سماجی و تعلیمی اور نفسیاتی مداخلت۔4

 یہ سروس ایک سیٹ پر مشتمل ہے . اس کے مقاصد  سماجی و تعلیمی اور نفسیاتی حمایت انفرادی 
 کردار ادا کرنا ہے۔، خاندان اور گروپ کے عقلی فوائد  کو بڈہانہ ہے)گھریلو تعلیم، بنیادی خاندان

 وساطت( اس کے مقاصد sociocultural ،کی مداخلت( اور کمیونٹی ماحول جسے )گلی کی تعلیم
: صارفین ہیں جو

 ا(  ترقی کی مہارت حاصل کرے )رویوں، مہارت، علم، معیار، ہدایات، مہارت(  ذاتی، خاندانی یا 
    گروپ، برادری اور خاندان کے ماحول میں اپنےآپ کو خود مختار ترقی، سماجی اور  مناسب بقائے

شامل کرے خاندانی اور سماجی طور پر۔

ب( عادات تبدیل طرز عمل،تصورات،جذبات اور راویے جو  دوسروں کے لیے نامناسب ہے۔  

6

 یہ ایک مالی غیر معمولی نوعیت کی امداد   ان لوگوں کے لیے    
 ہے جن کو بہت مشکل پیش آ راہی ہوتی ہےوسائل کا سامنہ کرنے
 میں )رہائش، گھر کا بنیادی سامان اور بنیادی  ضروریات( عام یا

غیر معمولی نوعیت کے حاالت سے باچنے کے لیے۔

AES
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 پیسو دے اکوخیدا ۔ )وہ مکان جو یہ7
سروس آپ کو دے

 یہ آپکو مختصر  سے وقت کے لیے رہائش  فراہم کرتا ہے، تاکہ آپ آپنے مختلیف حاالت جسے کوئی
ہنگامی صورت حال، یا گھریلو تشدد  سے نمٹ ساکیں۔

 یہ ایک غیر معمولی مالی امداد    ان  لوگوں کے لیے ہے جو  وسائل
  کی کامی ہونے کے باواجود  اپنی  اقتصادی  ضروریات کو  پورا

 کرتے ہیں۔

یہ  مالی  امداد  ہر  مناسب اور  ضروریات دیکھ کر دی جائے گی۔ 

  ۔ سماجی سروس کی شرکت  اور8
خدمات  کو فروغ دینا۔

 دن  اور رات  دونوں  خدمت  کی سروس9
ماجود ہے۔

 یہ ایک عارضی وقت کے لیے سروس ہے جس میں  بنیادی ضروریات ان لوگوں کو  فراہم  کی جاتی
ہے جو  سماجی  صورتحال میں ہو  اور اس میں پناہ گاہ، بیت الخالء، کھانے اور رات کا قیام ہوتا ہے۔

  یہ سروس شرکت ور سماجی شمولیت کو فراخ دینے کے لیے ہے۔ یہ باسکو   سوشل سروس کمیونٹی 
  کے مناسب  مقصد  کے نظام میں شرکت  کی  حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور  روک تھام  اور

 ضروریاتی   خدمات جو  سماجی کارکن سے ملے ۔

 ہم  میونسپلٹی کی ایسوسی ایشن اور  تیسرے شعبے کے اداروں کے تعاون  کے ساتھ  آپ کی مدد 
کرتے ہیں۔

AMNP

).
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انحصار قانون کی مینجمنٹ۔ 10
 مقامی سوشل سروسز بلدیہ کی میونسپل مردم شماری پر رجسٹرڈ ہیں۔ جو ہر    عالقے  میں  سوشل 

 سروس کی  بیس  کی تشخیص کے عمل کی ایپلی کیشنز کے مساوی ہے۔جو ہر  انحصار شخص
وسائل اور فوائد کی  فراہم کرتا ہے.جو  مندرجہ ذیل کی اس کی  وضاحت کرتے ہیں

وسائل اور بنیادی دیکھ بھال کی خدمات۔ 

ہوم  کی مدد  سروس۔  
 یہ سروس ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بہت نگہداشت  کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے وہ دوسرں پہ 
 بہت انحصار  کرتے ہیں ۔ یس  ذاتی توجہ کے لیے ان کو اس امداد کی پیشکش کی جاتی ہے جس میں
  انکو  ذاتی اور گھریلو نگہداشت   میں مدد ملتی ہے اور کمیونٹی کے ماحول میں بھی جو ان کو تنہائی

سے روکتا ہے۔

                                       دن بھر  کی دیکھ بھال کی خدمت۔ 
 یہ سروس دن کے وقت بزرگ جن کو   خطرہ ہو یا جن کے حاالت  انحصار  پہ ہو ا ن کو ایک آلہ 

دیا جائے گاجو دن کے وقت کو کم شدت  کے لیے دیکھ بھال فراہم کارے گا۔

ہیلپ الئن۔ 
 یہ خدمات ٹیلی فون الئن کے ذریعے اور ایک مخصوص کمپیوٹر اور مواصالتی نظام 

 جو  دن کے 24 گھنٹے اور سال کے ہر دن کھال ہوتا ہے۔جواب  دینے کے لئے تیار لوگ جو
ہر   سماجی ضرورت اور  ہنگامی حاالت کا سامنہ کرنا جانتے ہیں۔

:
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میونسپلٹی کی طرف سے منظم اپارٹمنٹس۔ 
   یہ سروس جو ہم دیتے ہییہ جسے متبادل رہائش اور باہمی  بقائے کرنا ہے۔ جس اسبزرگ جو انحصار 
 کے  )گریڈ  1( کے حاالت  میں ہوتا ہے جو باہمی  بقائے  اور اپنے ماحول غتشو  بغیر کسی معمول

کے اپنے ماحول میں زندگی گزار  ساکیں ۔

 دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے سپورٹ سروس۔
 اس سروس کی پیشکش ان شہروں کے لیے جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، اس میں ان خاندان کی 
 حمایت کی جاتی ہے جن کو کسی قسم کا خطرہ، انحصار، علم حاصل کرنا،  رویوں، دیکھ بھال کی

مہارت، اور خود کی دیکھ بھال

اس کے مقاصد یہ ہیں

نگرانوں کی جانب سے دیکھ بھال کے معیار کو بہتر  فروغ دینا۔

بنیادی  زندگی  کی  دیکھ بھال  کو  بہتر بنانا۔   

دوسروں اور دیگر نگرانوں کی حوصلہ افزائی  کرنا۔ 

علم، رویوں اور دیکھ بھال اور خود کی دیکھ بھال کے حصول کو فروغ دینا 

اس پروگرام کے تحت وہ بزرگ لوگ جو  اکیلے رہتے ہیں ان کو ایک رضاکار کے تحت   کمپنی دی جائے گی۔ 

 مہلت کی سروس یہ اس خاندان کے لیے ہے جو دیکھ بھال کرتے ہے اس  شخص کی جو کسی خطرے کی واجہ 
 سے ان پر  انحصار ہوتا ہے۔ یہ غیر پیشہ وارانہ نگراں کو اپنے لیے وقت ساکیں ۔ وہ لوگ جو  انحصار  کرتے

وہ پیشہ ور افراد  کے ساتھ  شرکت کاریں گے۔

 تربیتی کورس یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو   انحصار  لوگوں کے نگراں  ہوتے ہیں۔ تاکہ ان کو تربیتی علم اور 
 بہتر  دیکھ بھال  فراہم کرساکیں۔

ا(

ب(

پ (

ت(

.

:
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وسائل اور ثانوی دیکھ بھال کی خدمات۔ 

دییا سنٹر ۔ 
  یہ سنٹر   فراہم  کرتا ہے دیکھ بھال دن کے وقت ان لوگوں کر جن کر کسی قسم خطرہ یا جو 

انحصار  ہو۔ اس کا مقصد ذاتی خودمختاری اور حمایت فراہم کرنا ہے خاندانوں  کو یا نگرانوں  کو۔

رہائشی سینٹر۔ 
  رہائشی مرکز فراہم  کرتا ہے د  وران دن رات

 مسلسل دیکھ بھال ان لوگوں کو جن کو  خودمختاری
 اور  انحصار   باضابطہ اضافہ ہوتا ہے۔ غتشو  میں

ایک میونسپل رہائش گاہ ہے

 اقتصادی فوائد۔ 
 اقتصادی فوائد جو  خاندان  کے ماحول  کی دیکھ بھال میں ملوث اخراجات کو پورا کرنے کے لئے ایک

 غیر پیشہ ورانہ نگراں  کی تحت دی جاتی ہے۔

 ذاتی اقتصادی امداد  انحصار عوام کی خودمختاری کو فروغ دینے والی  ذاتی مدد کی خدمات حاصل کرنے
کے اپنا  کردار ادا کریں۔

.
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 دیگر خدمات اور فوائد  اور  خدمات جو آپ
سماجی سروس میں حاصل کر سکتے ہیں۔

 NAGUSIEN ETXEAK ہم تین 
 جو  بلدیہ  میں  بزرگ  لوگوں کو   سماجی و

 ثقافتی سرگرمیوں اور دیگر خدمات کے پروگرام
کی پیشکش کرتے ہیں۔

 مفید معلومات جو  تارکین وطن غتشو  رہتے
 جو خاص ELKARGUNE  ہیں۔ ایک پروگرام

 طور پر شہر میں استقبالیہ کا مقصد ادا کرتے
)ہیں۔ )ایک مخصوص بروشر ہے

:اس کے عالوہ  ویب

www.kaixogetxo.eus

 اس میں پڑوسیوں  کے وسائل غتشو  کے 
  رہائشیوں کو دستیاب ہے۔ ساری معلومات  پیش

کی جاتی ہے جو 7  زبانوں

 باسکی، کیسٹیلین، انگریزی، فرانسیسی، چینی،  
رومانیہ اور عربی( میں دستیاب ہے

 ،بزرگ  لوگوں کا دوستانہ شہر 
GETXO LAGUNKOIA

GETXO LAGUNKOIA یہ ایک منصوبہ 
 ہے جس کا ارادہ غتشو  شہر  کو دوستانہ بنایا

  جائے گا۔ بزرگ  لوگوں  کے لیے یہ ایک
 میونسپل نقطہ نظر ہے جس میں ہر شہری کی

شرکت  کی ضرورت ہے۔

(
.
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آپ جہاں ہمیں مل سکتے ہیں؟
ہم آپ کو 3  مقامات  جو اپکے  عالقے رہائش کے مطابق  جان جائے گا۔

پبلک سروس  کا وقت: پیر سے  جمعہ  صبح 08:00 سے دوپہر 14:00  تک ہے۔

 اگر  اپکو  زبان  میں مشکالت کا سامنہ ہے تو دوالیہ ، یہ ایک غیر ملکی زبانوں کی  ترجمانی سروس
ہے جو  باسکی بولتے ہیں۔

ALGORTA - NEGURI 
C/Urgull, s/n

ROMO - LAS ARENAS 
C/ Monte Gorbea, 10, 
esquina Gobelaurre

GETXO - ANDRA MARI 
C/ Puerto Orduña, 16

gizartez@getxo.eus: ای میل                   
یہ گائیڈ 2017 میں شائع کیا گیا ہے۔

سماجی سروسبیس الگورت- نگوری
C/Urgull, s/n, 1ª planta

T: 94 4660101 
F: 94 4660155

 
سماجی سروسبیس رومو - الس آریناس

C/ Monte Gorbea, 10, esquina Gobelaurre
T: 94 4660153 
F: 94 4660155

سماجی سروسبیس غتشو -اندرا ماری 
C/Puerto Orduña, 16

T: 94 4660130 
F: 94 4660155
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آپ اور بھی زبانوں  اور سروس کے بارے میں ہماری  ویب
getxo.eus/guiarecursos

 میں معلومات لے سکتے  ہے۔


