
Organisering av frivillige som ønsker å hjelpe til i den nasjonale dugnaden. 

 

 Dugnad. للتطوع الوطني المساعدة في يوم  تقديم في الراغبون المتطوعين تنظيم 

البلدية في تنظيم المساعدة  مساعدة  VilMer بشأن الخدمات التطوعية. عرضت VilMer مع اتفاقا    Vestre Toten أبرمت بلدية

 .فيروس كورونا ، نتيجة لالتطوعية لسكان المنزل الذين يحتاجون إلى ذلك

من خالل توفير األدوات المنزلية الضرورية وغيرها من المساعدة العملية ذلك الحد من انتشار العدوى،  االجراء هو هذا الغرض من

 .الصحي المنزلي أو الحجر في المنزل في حالة العزل  ذينالألفراد ل

 ؟ماهي طبيعة المساعدة التي ستيم تقديمها من قبل المتطوعين وكيف

أو المعرضين للخطر. العرض مقدم ألولئك الذين ليس  المصابينلألشخاص و، في الحجر الصحياألغذية لألسر  شراء •

 .أيام في المرة الواحدة 3تنسيق شراء السلع الضرورية لمدة  VilMer . يمكن لـاالتكال عليهملديهم عائلة أو معارف يمكنهم 

 . أو المهام الضرورية األخرى، الكلبالخروج مع  :مساعدة عملية أخرى مثل ي أ •

العديد من األشخاص الذين أصبحوا معزولين لفترة  -فيما بعد-يكون هناك في : سTelefonvennerصديق عبر الهاتف ال •

ا للتحدث معهم. إنها ليست مسألة تقديم الخبرة المتعلقة بالصحة، بل مجرد شريك محادثة  طويلة، وبالتالي يريدون شخص 

 .لعالج الوحدة

 وسائل االتصال االتية: إذا كنت تريد المساهمة ، يمكنك الواصل معنا عبر إحدى  

• Ta kontakt med VilMer på tlf 913 60068  

• e-post kontakt@vilmer.no  

• facebook: VilMerVestreToten  

• nettside: https://vilmer.no/kontakt-oss 

• Nettregistrering: vilmer.no/bli-bidragsyter#sendinnskjema 

 من يوم االثنين إلى الجمعة 14:00و  09:00اعة الهاتف متاح بين الس

 .تريد المساهمة وكيف ماذافي معلومات حول من أنت و تعطيهمأشخاص لديهم خبرة في تنظيم التطوع ومع  تتحدثهنا س

العدوى عند المساهمة  . من المهم قراءة النصائح حول منع انتشار Coronaأنشأت مديرية الصحة دليال  للتطوع فيما يتعلق بالفيروس 

 :كمتطوع

 .يجب وضع الطعام على الدرج وعدم توصيله داخل المنزل .1

 .يجب ارتداء القفازات التي تستخدم لمرة واحدة .2

 .يجب أال يساعد المتطوعون في إدارة النفايات .3

 .يجب توصيل الكلب خارج المنزل  .4

 .يجب أال يحدث اتصال جسدي .5

organisasjoner-https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/frivillige 

 :إذا كنت بحاجة إلى المساعدة

  r.nokontakt@vilme أو  60068 913على   VilMer اتصل بـ

على اتصال مع شخص يمكنه المساعدة. يرجى مالحظة أن   يجعلوكأشخاص يقبلون رغبتك في المساعدة وتتحدث مع هنا سوف 

هؤالء هم متطوعون ال يمكنهم تقديم المشورة أو المساعدة فيما يتعلق بالقضايا الصحية. يجب االتصال بطبيب عام أو غرفة الطوارئ  

 .للحصول على أي أسئلة تتعلق بالمرض والحاجة إلى الرعاية الصحية

 

نحن نقدر تقديرا كبيرا التضامن  ، ألن هذا اإلجراء تم تنفيذه بسرعة.تعويض مالي آخر أيدل قيادة أوفرصة لتقديم ب أي ليس لدينا 

 .والتعاطف في هذه الحالة الصعبة
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