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Trisam –  توانبخشی زودهنگامهمکاری در  

 همکاری و تبادل معلومات
 

های مقدماتی و خدمات روانپزشکی(، صندوق بیمهبین منطقه یوله بوری )خدمات صحی   گروهی تریسام یک همکاری

های منطقه یوله بوری وجود دارد.  کمونتیم تریسام در همه  گروهی باشد. همکاریاجتماعی، اداره کاریابی و کمون می

باشد. از و کمون می های اجتماعیصندوق بیمهو کارمندان اداره کاریابی،  صحیتیم تریسام دربرگیرنده کارکنان مراکز 

مربوطه هم حضور  صحیهماهنگ کننده توانبخشی و در صورت ضرورت کارمند مرکز  ،منطقه یوله بوریطرف 

کنیم.  حمایه بهتر و متمرکزتر در توانبخشی شما کوشش می دارند. ما در جهت ارایه  

  

 

باشد برای ارایه معلومات ضرورت به یک اعالم رضایت می –   
رضایتنامه  جهت گرفتن  های اجتماعیصندوق بیمهای در جریان داشته باشید، یک کارمند پرونده های اجتماعیصندوق بیمهمواردی که نزد  در 

با طرفین دیگر در این رضایتنامه تبادل معلومات کرده   های اجتماعیصندوق بیمهشود که د. اینکار برای این انجام میگیربا شما تماس می

 بتواند.  

 

آنکه به شکلی مناسب به شما کمک کرده بتوانیم ما ضرورت داریم بطور مشترک در مورد شما و وضعیت شما  برای 

باشد که ما اجازه ضرورت به یک اعالم رضایت کتبی از طرف شما در این مورد میمعلومات داشته باشیم. بهمین دلیل 

داشته باشیم معلومات ضروری را بین خود به اشتراک بگذاریم. در غیر اینصورت این معلومات توسط قانون رازداری  

باشند.  تحت محافظت می  

 

 معلومات ضروری از جمله عبارتند از: 

وضعیت صحی  • 

وضعیت کاری  • 

اقدامات توانبخشی قبلی  • 

شرایط اجتماعی و اقتصادی  • 

تحقیقات قبلی  • 

طبیمسئوالن نظرات کارشناسان، بعنوان مثال نظرات   • 

 

 

و تا   کنیدتوانید. این اعالم رضایت از تاریخی که فورمه را امضا می اعالم رضایت را در صفحه بعد پیدا کرده میفورمه 

زمانی که هماهنگی اقدامات توانبخشی شما در جریان است، اعتبار دارد. این رضایت حداکثر یک سال از تاریخی که 

کنید، اعتبار دارد.  رضایتنامه را امضا می  

 

ا  اداره مربوطه ی با کارمند مسئول اینکار را از طریق تماستوانید. شما هر زمان بخواهید رضایت خود را پس گرفته می

توانید.  صحی/ کلینیک خود، که با او در تماس هستید، انجام داده می نفری در مرکز  
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 اعالم رضایت جهت همکاری و تبادل معلومات در درون تریسام
 

 شماره شناسایی شخصی  
 
 

 نام 

نام منطقه کد پستی و    آدرس پستی  
 
 

 موبایل 
 
 

تلفون تماس در طول روز نمبر  

 
 اعالم رضایت 

کنم که کارمندان مربوطه در مرکز صحی یا کلینیکی که من از آنجا تداوی دریافت  من رضایت خود را از این موضوع اعالم می 
من با هم   های اجتماعی، در قسمت نیازهایکنم، اداره کاریابی، کارمندان در مجموعه اداری کمون و همچنان صندوق بیمه می

 همکاری کنند.  
 

های اجتماعی با صندوق بیمهگیرد تا رضایتنامه با شما تماس میهای اجتماعی جهت گرفتن یک کارمند صندوق بیمه
 عوامل دیگر در این رضایتنامه تبادل معلومات کرده بتواند. 

 
إدارات معلومات مربوط به من که ضروری است را با یکدیگر به اشتراک بگذارند،  رضایت دارم که نمایندگان اینمن 

به مدارک و اسناد پرونده طبی من بدون محدودیت رازداری دسترسی پیدا کنند تا از طریق 'تریسام' بصورت موثر از  

من حمایه کرده بتوانند. از روند توانبخشی   

 

جهت ارایه حمایه بهتر و متمرکزتر در توانبخشی من همکاری کرده  یر همچنان من رضایت دارم که إداره یا شخص ز

زیر ص بتواند. در زیر بعنوان مثال مشخصات کارفرما یا نام او را ذکر نمایید. اعالم رضایت از همکاری با اداره یا شخ

 صرف تا زمانی اعتبار دارد که همکاری 'تریسام' ختم شده باشد. 

 
 
 

 

 

توانم. این موضوع دربرگیرنده آن است که اگر رضایت هر زمان بخواهم رضایت خود را پس گرفته می دانم کهمن می

خود را پس بگیرم، معلومات بیشتری در مورد من بین طرفین ذکر شده در رضایتنامه، به اشتراک گذاشته نخواهد شد. 

تواند. ار گیرد، اما تکمیل یا به روز شده نمیتواند مورد استفاده قراما معلوماتی که از قبل جمع آوری شده است می  

 

 

______________________________                        ________________________________  

 امضاً                  تاریخ  

 

____________________________  

 اسم و تخلص   

 
محافظت شده هویت محافظت شده/ معلومات   

هویت یا  توانند مشمول اقدامات مشترک از طریق 'تریسام' گردند. بهمین دلیل اگر نمی کسانی که هویت یا معلومات شخصی محافظت شده دارند

ید، زیر این رضایتنامه را امضا نکنید. معلومات شخصی محافظت شده دار  
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 سواالت؟ 

صحی/ کلینیک خود، که با او در تماس هستید،  نفری در مرکز مسئول خود نزد اداره مربوطه یا  اگر کدام سواالت یا ابهامات دارید، با کارمند

   توانید.می تماس گرفته
 

استفاده از معلومات شخصی شما توسط ما در 'تریسام' و هماهنگ کردن توانبخشی شما، معلومات را در  در قسمت معلومات در مورد نحوه 

توانید.مربوطه مطالعه کرده میویبسایت اداره یا مرکز   

 (arbetsformedlingen.se) معلومات مربوط به شما در سیستم راجستری اداره کاریابی
 
https://www.regiongavleborg.se/dataskydd 
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