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المقدمة
معجم المصطلحات هذا يحتوي على كلمات ومصطلحات القطاع
االجتماعي.
القطاع االجتماعي يشمل ،على سبيل المثال العمل الخاص باإلعاقة.
خدمات القطاع االجتماعي هي االستشارات والمعالجة مثال.
يشمل هذا القاموس كذلك على تلك الكلمات والمصطلحات التي
تخص عميل الرعاية االجتماعية.
تشيرالرعاية االجتماعية إلى تلك الخدمات المنصوص عليها في
القانون والتي تنظمها البلدية.
يعتبر الناس الذين يعيشون في البلدية عمالءا للرعاية االجتماعية.
وباإلضافة إلى ذلك ،تشمل خدمات الرعاية االجتماعية بعض
الخدمات المميزة  ،على سبيل المثال،الخدمات الخاصة باألشخاص
ذوي االعاقة وكذلك ضمان الدخل يعني الدعم المالي.
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قد تكون بعض الكلمات تعني الكثير من األشياء في اللغة الفنلندية أو
أن معنى الكلمة يعتمد على السياق الذي تستخدم فيه.
لم تدرج كل المعاني لتلك المصطلحات في هذاالقاموس ،إذالم تكن
مرتبطة بالقطاع االجتماعي.
على سبيل المثال ،كلمة  -يطلب او يبحث -تعني أشياء كثيرة:
البحث عن شيئ ملموس أوطلب حاجة ما.
الشخص يذهب للبحث عن المواد الغذائية من المتجر.
الشخص يطلب المعونة االجتماعية.
في هذا القاموس للمصطلحات كلمة  -يبحث او يلتمس -تعني طلب
الحصول على خدمة أو دعم مالي من السلطة.
في قاموس المصطلحات هنالك جمل بامثلة عن بعض الحاالت .انها
مكتوبة بطريقة يمكن تمييزها من خالل النص كما هو بالنسبة لالمثلة
السابقة.
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لم يتم تدرج بالتفصيل لجميع المصطلحات في هذاالقاموس.
على سبيل المثال ،بعض اإلعانات تخضع لشروط مختلفة ،لهذا لم
يتم ذكرها هنا.
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات مثال من كتيبات الدليل
االخرى المتوفرة باللغة الواضحة والمبسطة ،وكذلك من صفحات
اإلنترنت.
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aika

 – aikaالوقت:

الوقت يعني الساعة أوالفترة المحددة من الوقت التي حدث شيء ما
خاللها.

 – ajanvarausالموعد:

يحجز العميل موعد المقابلة مقدما ً عن طريق الهاتف مثال.

 – vastaanottoaikaوقت االستقبال:

وقت االستقبال هو الوقت الذي يتقابل فيه العميل والشخص
المختص.
الموعد مع الطبيب يوم االثنين على الساعة الثانية وربع بعد الظهر.

 – AMMATTIالمهنة :

المهنة اسم عمل ،على سبيل المثال ،مهنة ممرضة بالصحة العامة
أوعامل نظافة.

المهن�:
 – ammattitutkintoالمؤهل
ي

المؤهل المهني هو دليل على أن الشخص يكتسب المهارات
المطلوبة لمهنة معينة.
للحصول على المؤهل المهني يدرس الطالب في المدرسة المهنية
حيث يكمل فيها استعداده لممارسة مهنة ما.

 – apuالمساعدة:

المساعدة تعني مد يد العون أو الدعم.
يمكن للشخص الحصول على المساعدة في حالة المرض مثالً.

 – avustaaساعد:

ساعد يعني أن اإلنسان يساعد إنسان آخر.
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asiakas

 – avuntarveالحاجة إىل مساعدة:

الحاجة إلى المساعدة تعني أن الشخص يحتاج إلى مساعدة مثال
خالل تنقله.

 – avuntarpeen arviointiتقييم الحاجة إىل المساعدة:

التقدير والتقييم من قبل المختصين حول مدى احتياج الشخص
للمساعدة  ،حتى يستطيع العيش بصورة مستقلة مثال.

الشخص:
 – henkilökohtainen avustajaالمساعد
ي

المساعد الشخصي هو الشخص الذي يساعد االشخاص المعاقين
أو ذوي االحتياجات الخاصة في أداء المهام اليومية خالل التنقل
مثال.

 – apuvälineأداة المساعدة:

أداة المساعدة هي االداة التي تساعد الشخص خالل التحرك
والتنقل مثالً.
عصا المشي هي أداة للمساعدة

 – asiakasالعميل:

العميل هو الشخص الذي يتلقى الخدمات أويحصل على المنتجات.
عندما يذهب الشخص للمركز الصحي على سبيل المثال ،يصبح
زبونا لهذا المركز الصحي.

( – asiakirja (dokumenttiمستند  /وثيقة:

المستند هو إثبات خطي من قرارات أو أوامر أو غيرها من
اإلجراءات اإلدارية المتخذة من طرف السلطة.
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asumisaikavaatimus

القامة المطلوبة:
 – asumisaikavaatimusتف�ة إ

فترة اإلقامة المطلوبة تعني المدة المحددة التي يجب أن يقيم خاللها
الشخص في فنلندا قبل أن يتمكن من الحصول على بعض الدعم.
يجب على المهاجر أن يقيم في فنلندا لمدة ثالث سنوات قبل أن
يكون مؤهالً للحصول على دعم العجز.

 – edustajaالممثل:

الممثل هو الشخص الذي يمثل الطفل القاصر والذي يسهرو يعتني
باموره مثل المسائل المالية والسكن.

الوص:
– edunvalvoja
ي

الوصي هوالشخص الذي يرعى حقوق ومصالح شخص اخرإذا
كان هذا االخيرال يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه.

 – eläkeمعاش التقاعد:

المعاش التقاعدي يعني الدعم المالي مثالً بعد سنوات من العمل.
المعاش التقاعدي هومخصص للشخص الذي اليستطيع العمل في
سن الشيخوخة أوبسبب حالة العجز عن العمل.
يصبح الرجل متقاعدا عندما يتوقف عن العمل بصفة نهائية.

 – työeläkeمعاش التقاعد عن العمل:

معاش التقاعدعن العمل يعني المبلغ المالي الذي هوحصيلة
عائدات فترة القيام بالعمل ،بحيث يمكن التصرف به بعد انقضاء
سنوات العمل.
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elämänhallinta

 – työkyvyttömyyseläkeمعاش تقاعد العجز:

معاش تقاعد العجز يعني المبلغ المالي الذي يحصله عليه ذلك
الشخص الغير القادر على القيام بالعمل بسبب المرض أو اإلعاقة.

 – elämänhallintaإدارة الحياة:

إدارة الحياة تعني أن الشخص قادر على إدارة حياته الخاصة
والتأثير عليها.

 – erityisoppilaitosمؤسسة التعليم الخاصة:

مؤسسة التعليم الخاصة هي المدرسة التي تعنى بالطلبة الذين هم
بحاجة إلى الكثير من الدعم .على سبيل المثال ،يمكن للشباب ذوي
اإلعاقة الدراسة في مؤسسة التعليم الخاصة ،حيث يتلقون المساعدة
والدعم.

 – esteettömyys, esteetönالمباح /الجائز:

المباح اوالجائز يعني ان المنتجات والخدمات وكذلك البيئة هي سهلة
االستعمال ويمكن الحصول عليها بدون عائق او قيود.
األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة يمكنهم كذلك
استخدامها بسهولة.
يكون المكان سهال لالستعمال اذا كان من الممكن الوصول إليه
بسهولة على سبيل المثال بالكرسي المتحرك.

 – hakeaطلب \ ناشد \ قدم طلبا:

تقديم الطلب يعني أن الشخص يطلب أو يلتمس شيئا ،على سبيل
المثال خدمة أو دعما.
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harkinta

يمكن للعميل ان يقدم طلبا للحصول على دعم االدماج \اودعم
التوطين من مؤسسة التقاعد الوطنية – كيال-

 – hakemusالطلب :

الطلب هو الوثيقة أو االسثمارة التي من خاللها يطلب الشخص خدمة
ما كتابيا.

 – hakuaikaتف�ة تقديم الطلب:

موعد تقديم الطلب هو الوقت الذي يجب أن يتم خالله إرسال الطلب
إلى مكان ما بواسطة البريد مثالً.
يجب تقديم الطلب بتاريخ اخر يوم لفترة التقديم المحددة حيث يكون
اإلغالق على الساعة الرابعة بعد الظهر.

 – hakulomakeاسثمارة الطلب:

اسثمارة الطلب هي النموذج الذي يقدم الشخص من خالله على سبيل
المثال طلب خدمة أو دعم كتابيا .
العميل يقدم طلب الدعم عن طريق اسثمارة الطلب.

 – harkintaالتمعن:

التمعن يعني التقييم والتقدير للشئ أي التفكير فيه.
إن الشخص يمعن النظر في ما يريد دراسته.

 – harkinnanvarainen palveluالخدمة القابلة للتمعن:

الخدمة القابلة للتمعن تعني أن جميع الناس ال يمكنهم الحصول على
بعض الخدمات.
فالسلطات هي التي تقدر وتقرر إذا ما كان الشخص يحتاج إلى خدمة
ما ،كإعادة التأهيل مثالً.
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hoitosuunnitelma

 – hoitosuunnitelmaخطة العالج:

خطة العالج تعني الخطة التي يضعها المهنيون عندما يكون
الشخص بحاجة إلى عالج بسبب المرض مثال.
يتم وضع الخطة وفقا ألعراض وحالة الشخص.

الوص:
– huoltaja
ي

الوصي هو الشخص المسؤول عن رعاية القاصر ،تنشئته،
اإلشراف عليه واالعتناء به.

 – hyväksikäyttöاالستغالل:

االستغالل يعني أن الشخص يسيء استخدام منصبه و يؤذي
شخصا آخر على سبيل المثال.

الزعاج:
 – häirintäإ

االزعاج يعني أن يتصرف شخص وباستمرار بالخطئ ضد
شخص آخر ،على سبيل المثال ،بالتقليل من شأنه أو بإهانته.
يمكن لشخص أن يؤذي شخصا آخر ،إما بقول شيء سيئ
أو القيام بشيء سلبي.

النسان:
 – ihmisoikeudetحقوق إ

تعتبر حقوق اإلنسان من بعض الحقوق العامة التي تخص جميع
الناس .حرية التعبير مثال هي حق من ضمن هذه الحقوق.
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itsemääräämisoikeus, itsenäisyys
itsemääräämisoikeus, itsenäisyys

المص� ،االستقالل:
– تقرير
ي

تقرير المصير يعني أن الشخص له الحق في تحديد مسار حياته
الخاصة والعمل خياراته الخاصة.
االستقالل يعني أن الشخص ليس اتكاليا او خاضعا الشخاص آخرين.
يمكن للشخص ان يتخذ القرارات بشكل مستقل.

 – järjestöالمنظمة:

المنظمة تعني المجموعة ،وهي قد تشمل األشخاص أو الكيانات
األخرى .وهذه المنظمة لديها هدف ما تعمل من اجله.
االتحاد المركزي لضعاف البصر هو منظمة تساعد على
الرقي باألشياء الخاصة بضعاف البصر.

 – kelaمؤسسة التقاعد الوطنية:

كلمة – كيال  -هي اختصار السم "مؤسسة التقاعد الوطنية" .إنها
ترعى وتوفرالتأمين األساسي للناس الذين يعيشون في فنلندا لمواقف
الحياة المختلفة .تدفع – كيال  -على سبيل المثال أنواع مختلفة من
مخصصات الدعم والمساعدة ،مثل عالوة دعم الطفل.

ين
التوط�:
الدماج /
 – kotoutuminenإ

اإلدماج او التوطين يعني أن المهاجر يندمج ويتكيف مع البيئة
والمجتمع الجديد الذي تم استقباله فيهما.
إن الهدف من االدماج هو تمكين المهاجر من التعامل والتوافق جيدا
مع اآلخرين في هذا المجتمع .والهدف الفعلي من هذا اإلدماج هو،
على سبيل المثال ،ان يتعلم المهاجر لغة جديدة ،ويتعرف على البيئة
الجديدة ويجد مكانا للعمل.
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kuljetuspalvelu

ين
التوط�:
خطةالدماج\خطة
– kotoutumissuunnitelma
إ

تقوم السلطات والعميل معا بوضع الخطة التي تساعد على اإلدماج.
يعني التكيف مع البيئة الجديدة.
وقد تتضمن هذه الخطة على سبيل المثال دورة تدريبية في اللغة
الفنلندية أوالتدريب العملي.

ين
التوط�:
الدماج \
 – kotoutumistukiعالوة إ

عالوة اإلدماج أو التوطين تشير إلى الدعم المالي الذي يتلقاه المهاجر
خالل خطة االدماج \التوطين.

 – kuljetuspalveluخدمة النقل :

خدمة النقل تعني توفير وسيلة نقل للعميل في حالة كان غير قادراً
على استخدام وسائل النقل العامة.
يمكن لذوي االحتياجات الخاصة أو شديدي اإلعاقة الحصول على
وسائل النقل للذهاب الى مكان العمل أو أماكن الدراسة بسيارة أجرة
مثالً.

 – kuntaالبلدية:

البلدية هي منطقة جغرافية معينة التي يعيش فيها الناس.
البلدية تعني أيضا السلطات التي تقدم أو توفر الخدمات لسكان البلدية.
يعيش جميع الفنلنديين في بعض البلديات وهذا يعني أنهم من سكان
بعض تلك البلديات .يمكن للبلدية أن تكون أيضا مدينة .بلدية اإلقامة
هي البلدية التي يعيش فيها الشخص بصفة دائمة.

13

kuntoutuminen

 – kuntoutuminenالتأهيل:

التأهيل يعني أن اإلنسان يحصل على سبل و وسائل للتعامل مع
الحاالت الصعبة في الحياة.
يكتسب اإلنسان من خالل التأهيل القوة وربما يصبح قادراً على
الذهاب إلى العمل.

 – kuntoutusإعادة التأهيل :

إن الهدف من إعادة التأهيل هو التشجيع لعديد من األمور ،مثل
أن يكون الشخص في حالة جيدة ،وأن يعيش في استقاللية وحرية
تامة ،وأن يكون قادراً على العمل .إعادة التأهيل هي إحدى
األنشطة الخاضعة لإلشراف وقد تكون إعادة التأهيل على سبيل
المثال دورة تسمح للشخص تعلم كيفية البحث عن العمل.

 – kuntoutussuunnitelmaخطة إعادة التأهيل :

توضع خطة خاصة وشخصية لكل عميل إلعادة التأهيل حيث
تذكر فيها أنواع الخدمات التي يحتاجها هذا الشخص .قد تتضمن
هذه الخطة التوجيهات التي ستساعد الشخص مثال على كيفية
التعامل مع المهام اليومية.

 – lakiالقانون:

يصدرالقانون من البرلمان ويتوجب اتباعه من قبل جميع
السلطات ،وكل شخص يعيش في فنلندا.
يمكن للقانون ،على سبيل المثال ،ان يحدد لمن لديه الحق الحصول
على بعض الخدمات المعينة  ،أوتحديد نوعية الخدمات التي يجب
أن تقدمها البلدية للمهاجرين مثال.
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lähestymiskielto

يشجع قانون اإلدماج\التوطين للمهاجرين االندماج والمساواة
وحرية االختيار.

 – lakisääteinenش
ال�عية القانونية:

الشرعية القانونية تعني ،على سبيل المثال ،بأن هنالك خدمة أو
دعم منصوص عليه في القانون ،وعلى جميع السلطات
واالشخاص اإلمتثال واحترام هذا القانون.
العطلة السنوية مثالً هي شرعية يعني أنه منصوص عليها في
القانون بحيث أن الموظف يستحق إجازة على حسب فترة تواجده
في العمل شهريا.

 – lähestymiskieltoمنع ت
االق�اب:

ال يجوز ألي شخص االتصال أو االقتراب من شخص آخر ،إذا
كانت الشرطة أوالمحكمة قد أمرت بفرض حظر من هذا القبيل.

 – lääkärintodistusالشهادة الطبية:

الشهادة الطبية هي وثيقة يكتبها الطبيب ،يعني شهادة تفيد بأن
الشخص لديه مرض ما أو إعاقة .إذا غاب شخص عن العمل
بسبب الحمى ،يجب عليه أن يقدم شهادة طبية لرب العمل.

 – maksuالسداد \ الدفع:

السداد يعني دفع تلك التكاليف والنفقات التي تترتب على العميل
من المنتجات أو الخدمات التي يستخدمها.
العناية باألسنان في المركز الصحي تخضع لرسوم على
األشخاص األكثر من  18سنة من العمر تسديدها.
يلتزم العميل بدفع الرسوم بنفسه.
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masennus

 – maksusitoumusالتعهد الخطي للدفع:

التعهد الخطي للدفع هو وثيقة يقدمها موفرالخدمة إلى العميل.
يتعهد فيها منظم الخدمةعلى أن يدفع رسوم الخدمة.ال يكون العميل
ملزما بدفع التكاليف بنفسه .يحصل الشخص على التعهد الخطي
للدفع إلعادة التأهيل من البلدية.

الكتئاب:
 – masennusإ

االكتئاب أوالكآبة هو مرض نفسي أو عقلي .وأعراضه عادة ما
تكون حادة \ مزمنة وطويلة المدى للحالة المزاجية .يعود سبب
اإلكتئاب على سبيل المثال الى المواقف الصعبة في الحياة.

الصحةالعقلية:
– mielenterveys
ّ

تشيرالصحة العقليّة إلى الراحة النفسية .عندما يكون الشخص في
حالة صحية جيدة فإنه يستطيع التأثير على حياته الخاصة ويكون
قادرا على أخد العناية بنفسه.

 – mielenterveystyöالعمل عىل رعاية الصحة العقلية:

العمل على رعاية الصحة العقلية يعني تلك الخدمات التي
بواسطتها يمكننا الحفاظ على الصحة العقلية لإلنسان.
يعمل الخبراء في هذا المجال بهدف الوقاية من مشاكل الصحة
العقلية .ويتضمن العمل على رعاية الصحة العقليّة أيضا المعالجة
وإعادة التأهيل في حالة تعرض الشخص مثال لإلكتئاب.
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moniammatillisuus

 – moniammatillisuusمتعدد المهنية:

المتعدد المهنية تعني العمل المشترك الذي يقوم به العاملون في
قطاعات مختلفة .في المدرسة مثال يمكن للمعلمة وممرضة الصحة
العامة والمسؤول االجتماعي للمدرسة القيام بعمل مشترك ذو
كفاءة مهنية متعددة.

monikulttuurisuus, monikulttuurinen

– التعدد ف
الثقا� ،الثقافات المتعددة :
ي

التعدد الثقافي يعني لقاء الثقافات المختلفة والتفاعل فيما بينها .كل
شخص هو ممثل لثقافته الخاصة .الثقافة تشمل على سبيل المثال
االعراف\التقاليد واللغة ،التي يعبر الشخص عنها بلغته األم .عندما
يلتقي بممثل لثقافة أخرى ،يصبح هنالك تفاعل للثقافات المتعددة
التي يتشارك فيها االفراد من كال الثقافات فيما بينهم  .يمكن
استخدام نهج التعدد الثقافي لفهم أفضل للثقافات االخرى والعالم.

 – neuvoالنصيحة\االستشارة:

النصيحة تعني التوجيهات التي يعرف الشخص من خاللها على
سبيل المثال التعامل مع بعض المواقف .يمكن للوالدين طلب
النصيحة حول كيفية التعامل مع الطفل.

 – neuvoaيقدم النصيحة \ ينصح:

ينصح اويقدم النصيحة يعني أن الشخص يعطي االرشادات
والتوجيهات.
ممرضة الصحة العامة تنصح اآلباء واألمهات حول كيفية االعتناء
بالطفل.
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oikeus

 – neuvolaعيادةاالستشارات:

عيادة االستشارات هي خدمة للرعاية الصحية العامة التي يمكن
الحصول منها على النصائح والتوجيهات .تتابع عيادة االستشارات
لألطفال صحة ونمو األطفال  .كما يمكن الحصول من هناك على
التعليمات بشأن رعاية األطفال واألبوة واألمومة .عيادة
االستشارات األسرية او العائلية تساعد األسر في الحاالت
الصعبة ،على سبيل المثال في الوقت الذي يتم الطالق بين
الوالدين.

 – oikeusالحق:

الحق يعني الحصانات واالمتيازات المتاحة لالشخاص ،على سبيل
المثال ،لكونهم يقيمون في فنلندا .لكل شخص في فنلندا الحق في
الدراسة.

 – perusoikeudetالحقوق أ
الساسية:

الحقوق األساسية هي حقوق لجميع الناس .وقد تمت كتابة هذه
الحقوق في الدستور .لجميع الناس في فنلندا الحق في لغتهم
وثقافتهم الخاصة.

الشخص:
 – subjektiivinen oikeusالحق
ي

الحق الشخصي يعني أنه يمكن للشخص الحصول على الخدمات
والدعم ،إذا كان مستوفيا للشروط الالزمة.
األشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة لهم الحق في المساعدة الشخصية
في المنزل وفي خارجه.
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oire

النسان:
 – ihmisoikeudetحقوق إ

حقوق اإلنسان هي حقوق كل شخص والتي يتم تحديدها من خالل
المعاهدات واالتفاقيات الدولية .حقوق اإلنسان تخص مواطني
العالم .حقوق اإلنسان هي ،على سبيل المثال ،حق االنسان في لغته
الخاصة والثقافة وحرية التعبير .لكل شخص الحق في التعبير عن
رأيه.

 – oireعارض المرض:

عارض المرض هو عالمة على المرض ،والتي تظهرجسديا.
أعراض األنفلونزا هي سيالن األنف والتهاب الحنجرة.

 – omainenقريب من العائلة:

قريب من العائلة هوفرد من أفراد أالسرة أوأحد المقربين
من العائلة.

 – omaishoitajaمقدم الرعاية للقريب:

مقدم الرعاية للقريب هو الشخص الذي يقوم برعاية أحد أفراد
أسرته أوأقربائه في المنزل .ينبغي على مقدم الرعاية للقريب
توقيع اتفاقية خدمة الرعاية مع البلدية.

 – omaishoitosopimusاتفاقية مقدم الرعاية للقريب:

يقوم مقدم الرعاية للقريب والبلدية بإبرام اتفاقية تنص على أن
مقدم الرعاية يقوم برعاية القريب في المنزل.
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palvelu

 – omaishoidon tukiدعم مقدم الرعاية للقريب:

يتلقى مقدم الرعاية للقريب دعما على خدمة رعايته للقريب.
و يتجلى هذا الدعم في حصول مقدم الرعاية على مقابل ،يعني
مبلغ مالي وكذلك أيام العطل.الدعم يشمل أيضا بعض من خدمات
الشخص الذي تقدم له الرعاية كمثل خدمات إعادة التأهيل.

 – palveluالخدمة:

الخدمة تعني المساعدة التي يمكن للشخص الحصول عليها مثال
للعيش أوللتنقل .تهدف الخدمة الى مساعدة الناس لكي يتمكنوا من
العيش بالستقاللية والمشاركة في أعمال المجتمع.
يمكن للشخص مثال تقديم طلب للحصول على الخدمة من البلدية.
يمكن للشخص المصاب بإعاقة شديدة الحصول على خدمة النقل،
مما يسمح له بالتنقل إلى مكان العمل أومكان الدراسة.

 – palvelujärjestelmäنظام الخدمة:

نظام الخدمة يعني كل تلك الخدمات التي توفرها البلدية أوالدولة
لألشخاص.

 – palveluohjausتوجيه \ ارشاد الخدمة:

تجمع السلطة المعلومات عن الخدمات والمنافع التي يمكن للعميل
الحصول عليها.
تقوم السلطة أيضا بنصح العميل حول كيفية تقديمه الطلب
للحصول على الخدمات وكيفية استعمالها.

20

perhetyö

 – palvelusuunnitelmaخطة الخدمة:

تقوم السلطة والعميل معا بوضع خطة للخدمة .تسجل فيها تلك
الخدمات والدعم الذي يحتاجه العميل ،ليتمكن من مواجهة أعباء
الحياة اليومية .الخطة تأخذ بعين االعتبار وضع الحياة للعميل
وتطلعاته الخاصة.

 – perhetyöعمل االرسة \ العمل مع أ
الرسة:

عمل األسرة يعني أن الخبراء يدعمون ويساعدون على شؤون
األسر التي لديها اطفال ،كتلك التي تتعلق بتربية األطفال أو الحياة
اليومية لألسرة .أن هدف عمل األسرة مثال هو مساعدة الوالدين
في إدارة حياتهم اليومية.

 – PERUSHOITOالرعاية أ
الساسية:

الرعاية األساسية تعني الرعاية التي من خاللها نهتم باالحتياجات
األساسية للمريض ،مثل النظافة والغذاء.

 – PSYKOLOGIطبيب علم النفس:

العالم النفسي هواختصاصي يساعد ويوجه الشخص الذي
اليستطيع أن يتعامل مع المسائل الصعبة بنفسه .يعمل أطباء علم
النفس مثال في المراكزالصحية ،المدارس ،وعيادات االطفال.
يساعد العالم النفسي في مركزالصحة العامة المرضى الذين هم في
مواقف صعبة من الحياة.
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psykiatri

النفس:
 – psykiatriالطبيب
ي

الطبيب النفسي هو طبيب أخصائي والذي له تخصص في
األمراض العقلية .يمكن للطبيب النفسي على سبيل المثال أن
يصف األدوية ،إذا كان المريض يعاني من االكتئاب.

 – päihdeالمسكر \ المادة المخذرة :

المسكر هو ماد ة مخدرة .الكحول أو المخدرات مثالً هي مواد
مخذرة أو مسكرات.

 – päihdehuoltoرعاية االدمان عىل المواد المخذرة:

رعاية االدمان على المواد المخذرة تعني الخدمات التي نحاول
بواسطتها منع حدوث مشاكل االدمان .إن الهدف من هذه الرعاية
هو مساعدة هؤالء االشخاص الذين يسيؤون استعمال المواد
المسكرة\المخدرة كما يمكن القاربهم الحصول على المساعدة
كذلك.

 – päihdetyöالعمل ضد االدمان عىل المواد المخذرة:

العمل ضد المسكرات يعني أن المهنيين يروجون لرفاهية اإلنسان
وحياته الصحية بشتى الطرق ،والتي ال تحتوي على
المخدرات .ويشمل العمل ضد المسكرات العالج وإعادة التأهيل
لمتعاطي المسكرات.

 – päivähoitoالرعاية النهارية \ حضانة االطفال:

حضانة االطفال تعني أن الطفل يتلقى الرعاية عندما يكون الوالدين
في العمل .يتلقى الطفل الرعاية ،التربية والتعليم في بيئة آمنة.
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pätevyys

 – päiväkotiدار الحضانة:

دار الحضانة هو المكان الذي يحصل فيه الطفل على العناية.
يحضى الطفل في دار الحضانة برعاية الطفولة المبكرة أو التعليم
ما قبل المدرسة.

 – pätevyysالكفاءة \ الجدارة:

الكفاءة تعني الخبرة العلمية التي يمكن للشخص أن يعمل بها كمهني
ومحترف .يتم اكتساب المؤهالت سواء بالتدريب والدراسة أو بالعمل.
الممرضة التي تتخرج من المعهد للدراسات العليا تكون لديها
الكفاءة للعمل كممرضة.

 – reseptiالوصفة :

الوصفة هي الوصفة الطبية التي يكتبها الطبيب.
يمكن للعميل شراء األدوية،عندما يظهر الوصفة إلى الصيدلية.

 – rokoteاللقاح أو التطعيم:

اللقاح أو التطعيم هو عبارة عن المادة الطبية التي تشكل مقاومة
للمرض .اللقاح يمنع انتقال المرض إلى البشر.
يتم إعطاء األطفال اللقاح أو التطعيم في عيادة االطفال مثالً ضد
الحمة الرئوية.

ئ
الغذا�:
 – ruokavalioالنظام
ي

النظام الغذائي يعني تلك المواد الغذائية التي يأكلها الشخص بشكل
يومي .اتباع نظام غذائي صحي يتضمن مواد غذائية متنوعة.
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saavutettavuus

ئ
غذا� خاص:
 – erityisruokavalioنظام ي

النظام الغذائي الخاص يعني أن النظام الغذائي للشخص اليشمل
أي من المواد الغذائية التي هوغيرقادرعلى تناولها بسبب
الحساسية أوالمرض .إذا كان الشخص يعاني من مرض الداء
البطني\الداء الزالقي أوالسيلياك فإنه ال يمكنه تناول أنواع معينة
من الحبوب،مثل القمح والشيلم والشعير.

 – allergiaالحساسية:

الحساسية تعني بأن الشخص تكون لديه أعراض من موادغذائية
معينة والتي اليمكنه أكلها .يمكن للشخص أن تكون لديه حساسية
من البيض.

 – saavutettavuusسهولة الحصول وامكانية الوصول:

سهولة الحصول وإمكانية الوصول تعني بأن المنتج أوالخدمة هي
سهلة المنال واالستعمال وأنها متساوية لجميع المستخدمين ،عل
سبيل المثال ،صفحات اإلنترنت باللغة الواضحة و المبسطة هي
سهلة القراءة واالستخدام.

 – sairausالمرض:

المرض يعني الداء اوالوباء.

 – muistisairausمرض الذاكرة:

مرض الذاكرة هو مرض يضعف الذاكرة .إذا كان لدى الشخص
مرض الذاكرة فمن الصعب عليه تذكر األشياء وإدارة
األمور اليومية .يظهر مرض الذاكرة عادة عندما يصبح الشخص
في سن الشيخوخة.
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salassapitovelvollisuus

 – pitkäaikaissairausالمرض الطويل المدى \ المزمن:

المرض الطويل المدى يعني أن المرض مستمر وطويل األمد.
على سبيل المثال،مرض السكري هومرض مزمن أي طويل
المدى.

 – salassapitovelvollisuusواجب كتمان الرس:

واجب كتمان السر يعني أنه غيرمسموح للسلطة بإعطاء معلومات
عن أي شخص إلى أية جهة خارجية أو كيانات اخرى.

 – selkokieliاللغة الواضحة \ المبسطة:

اللغة الواضحة والمبسطة هي لغة سهلة الفهم.
تستعمل فيها جمل قصيرة أو مختصرة وكلمات مألوفة .وهي
خاصة بالناس الذين من الصعب عليهم فهم وقراءة اللغة العامة،
مثال يمكن لصفحات اإلنترنت أ والنشرات أوالكتيبات أن تكون
بلغة مبسطة .نشرات مؤسسة التقاعد الوطنية "كيال" المكتوبة
باللغة المبسطة مذكور فيها فوائد – كيال  -بإيجاز ووضوح.

sosiaalihuolto, sosiaalitoimi

– الرعاية االجتماعة \ ي ن
التأم� االجتماعي:

يشير التأمين االجتماعي إلى النشاط االجتماعي الذي يضمن
التوافق والتعامل فيما بين الناس الذين يسكنون في فنلندا.
ينظم التأمين االجتماعي خدمات الناس االجتماعية.
يشمل التأمين االجتماعي أيضا خدمات خاصة باألشخاص ذوي
اإلعاقة .إن خدمات الرعاية االجتماعية منصوص عليها في
القانون ،والترتيبات الخاصة بها هي من مسؤولية دائرة البلدية.
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sosiaalihuolto, sosiaalitoimi

كما تنظم الخدمة االجتماعية في هلسنكي من قبل دائرة
الخدمات االجتماعية لمدينة هلسنكي فهي مسؤولة مثال على توفير
خدمة حضانة االطفال.

 – sosiaalipalveluالخدمة االجتماعية:

الخدمة االجتماعية تعني الخدمة التي تتضمن الرعاية االجتماعية.
إن الهدف من هذه الخدمة هوأن يكون الناس بصحة جيدة
ويستطيعون التعامل مع الحياة اليومية.
بالخدمات االجتماعية نمنع ونخفف من المشاكل،التي تحصل
بسبب البطالة أوالفقر مثال .ويمكن أن تتجلى هذه الخدمات مثال في
التوجيه واإلرشاد.
خدمات إدماج المهاجرين هي عبارة عن خدمات اجتماعية.

 – sosiaaliturvaالضمان االجتماعي:

الضمان االجتماعي يعني أن االشخاص يحصلون على االعاشة
والعناية في جميع مواقف الحياة.
الضمان االجتماعي في فنلندا مبني على أساس أن الفرد يقيم بصفة
دائمة في فنلندا أو يعمل فيها .على سبيل المثال،سكان البلدية لهم
الحق في الحصول على الخدمات االجتماعية.

 – sosiaaliasiamiesوكيل \ وسيط الرعاية االجتماعية:

وكيل اووسيط الرعاية االجتماعية هو مهني من دائرة البلدية الذي
ينصح ويوجه عمالء الرعاية االجتماعية أواألشخاص الذين
يستخدمون خدمات الرعاية االجتماعية.
يمكن لوكيل \وسيط الرعاية االجتماعية مثال أن يساعد العميل إذا
كان غير راض عن المعاملة التي يتلقاها.
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syrjiä, syrjintä

 – sosiaalityöالعمل االجتماعي:

العمل االجتماعي هوعمل يهدف الى دعم الرخاء ا الجتماعي
وتحسين الظروف االجتماعية .المهنيون اللذين يقومون بالعمل
االجتماعي يساعدون الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة من
الحياة.

 – syrjiä, syrjintäتحامل \ عزل ي ز
،تمي�:

التمييز يعني أن يتصرف شخص بطريقة غير عادلة اتجاه
شخص آخر،على سبيل المثال بسبب انتماء الشخص الديني أو
بسبب االعاقة .اليمكن لرب العمل أن يعزل طالب عمل بسبب
اللغة أوالجنس .

 – syrjäytyäتهميش  /تجاهل  /استبعاد:

التهميش يعني أن الشخص مستبعد من الحياة االجتماعية.
على سبيل المثال،الشخص العاطل عن العمل يواجه خطر
التهميش.

 – säännöllinenمنتظم \ دوري:

المنتظم او الدوري يعني تلك األشياء التي تتكرر في كثير من
األحيان أو تحدث بين فاصل زمني محدد.
يذهب الناس الى العمل كل يوم.
تعقد االجتماعات مرتين في السنة.
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tasa-arvo

 – tasa-arvoالمساواة:

المساواة تعني أن لدى جميع الناس نفس الحقوق والكرامة
اإلنسانية .الموظفون متساوون في مكان العمل .اليمكن تعيينهم في
وظائف غيرمتساوية على أساس السن أوالجنس .

 – terapiaاالستشفاء \ المعالجة:

المعالجة يعني المداواة \ التداوي الذي يعطيه المهنيون لعالج
المرض أواإلعاقة.
يناقش المريض والمهني خالل المعالجة مثال تلك المشاكل التي
يعاني منها المريض.

 – seksuaaliterapiaالمعالجة الجنسية:

المعالجة الجنسية هي معالجة يتم فيه العناية بالحياة الجنسية
للشخص ومشاكله العاطفية.

 – toimintaterapiaالمعالجة العملية \ المهنية:

المعالجة العملية هي معالجة هدفها دعم الشخص لكي يستطيع
التعامل مع حياته الخاصة بشكل مستقل.

الطبيع�:
 – fysioterapiaالمعالجة الفزيائية \ العالج
ي

العالج الطبيعي هو إعادة التأهيل ،الذي يعزز أو يحافظ على
اللياقة البدنية ،والقدرةعلى العمل .

 – kriisiterapiaعالج أ
الزمة:

عالج األزمة هو العالج الذي بواسطته يحصل الشخص على
الدعم لالزمات المفاجئة أوغيرها من الحاالت المفجعة \ حالة
الصدمات.
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toimintakyky

 – toimintakykyالقدرة العملية:

ترمز القدرة العملية الى كيفية قدرة الشخص على العناية بنفسه
والتعامل او التوافق بين عمله ووقت فراغه.

 – psyykkinen toimintakykyالقدرة العقلية \ أ
العقل:
الداء
ي

القدرة النفسية أوالعقلية ،هي كيف يمكن للشخص أن يكون
قادراًعلى العناية بنفسه والتعامل مع العمل على سبيل المثال.

 – fyysinen toimintakykyالقدرةالجسدية:

إن أداء القدرة البدنية يشير إلى كيف أن الجسم يتحرك ويعمل.

 – toimintarajoiteقدرة االداء المحدودة:

قدرة االداء المحدودة تعني ان لدى الشخص صعوبات في التنقل او
تحريك جسده.

 – työالعمل:

العمل يعني المهمة التي يقوم بها الموظف ويحصل على راتب
بالمقابل.

 – tuettu työllistyminenالتوظيف المدعوم:

التوظيف المدعوم يعني أن الموظف يعمل في مكان عمل عادي.
ولمساعدته يوجد هنالك مدرب عمل يساعده في القيام بالعمل
والمسائل المتعلقة بمكان العمل.
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toimeentulo

 – työvoimakoulutusالتدريب المرتبط بسوق العمل:

التدريب المرتبط بسوق العمل /تدريب اليد العاملة هوالتدريب
الذي يسمح للموظف الحفاظ على المهارات المهنية،وتعلم
مهارات جديدة مطلوبة في الحياة العملية .تدريب اليدالعاملة \
التدريب المرتبط بسوق العمل هو موجه لألشخاص في سن
العمل وكذلك العاطلين عن العمل والباحثين عن وظيفة،من
أجل الدخول في الحياة العملية .

 – työkykyالقدرةعىل العمل:

القدرةعلى العمل يعني أن الشخص يمكن ويستطيع القيام بعمله
وفقا لقدراته الخاصة.

العمل:
 – työharjoitteluالتدريب
ي

يتدرب الموظف على القيام بالعمل ويتعرف على الحياة العملية
ويحسن من مهاراته المهنية.

 – työvalmentajaمرشد\مدرب العمل:

مدرب العمل أو مرشد العمل هو خبيرمهني يساعد األشخاص
الذين لديهم صعوبة في الحصول على وظيفة.

 – toimeentuloاعاشة:

االعاشة تعني أن الشخص يحصل على المال و يتدبر أموره
االقتصادية\المادية.

 – toimeentuloturvaضمان االعاشة ي ن
\تام� االعاشة:

ضمان اإلعاشة هو الدعم الذي يعتبر جزءا من الضمان
االجتماعي .والهدف منه هو التأكد من أن الشخص يحصل على
المال لتغطية النفقات الضرورية ،إذا كانت المداخل األخرى قليلة.
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te-toimisto

 – toimeentulotukiدعم االعاشة:

دعم االعاشة هو المال الذي يمكن للشخص الحصول عليه عندما
ال يحصل على المال من مصادرآخرى.

 – te-toimistoمكتب العمل والموارد المعيشية:

مكتب  -تي إي  -يعني مكتب العمل والموارد المعيشية .من مكتب
العمل والموارد المعيشية يمكننا أن نحصل على الخدمات التي
لهاعالقة بالعمل ،مثال التوجيه للبحث عن عمل.

 – tulkkausت
ال�جمة الشفوية:

الترجمة الشفوية تعني أن تتم ترجمة لغة أو رسالة إلى لغة أخرى
أو تغييرها إلى شكل مفهوم.

 – tulkkiتم�جم شفوي:

المترجم الشفوي هوالمهني الذي يساعد في مثل تلك المواقف التي
تكون فيها المهارات اللغوية للعميل غيركافية لتدبير أموره .يمكن
للمترجم على سبيل المثال  ،ترجمة خطاب السلطة باللغة األم للعميل.

 – tulkkipalveluخدمة ت
الم�جم الشفوي:

خدمة المترجم الشفوي هي الخدمة التي نحصل من خاللها على
المترجمين الشفويين.

 – turvakotiبيت االمان:

بيت االمان هوالمكان الذي يمكننا الذهاب اليه بحثا عن السالمة،
إذا كان هنالك عنف داخل األسرة .يمكن اللجوء اليه أيضا عندما
يكون الشخص يشعر بالتهديد بالعنف في المنزل.
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vaitiolovelvollisuus

 – vaitiolovelvollisuusالرسية المهنية:

واجب المحافظة على السرية المهنية تعني أن السلطة ال يمكنها
اعطاء معلومات شخصية الي االخرين.

العاقة:
 – vammaإ

اإلعاقة تعني أن الشخص لديه بعض القيود على المدى الطويل
مما يقلل من قدرته العملية .يمكن أن تكون اإلعاقة جسدية ،نفسية
أوعقلية كما يمكن ان تكون مرتبطة بالحواس.

العاقة الخلقية:
 – synnynnäinen vammaإ

اإلعاقة الخلقية هي إعاقة تكون مالزمة للشخص منذ الوالدة.

traumaperäinen vamma

للصابة:
العاقة ما بعد الصدمة الالحقة إ
– إ

هي العجزالذي ينشأ في مرحلة ما من الحياة ،مثال بعد وقوع حادثة.

 – vammainen henkilöحامل إعاقة\ المعاق:

يقصد به الشخص المصاب باالعاقة الجسدية،النفسية العقلية
أوالحسية .

 – kehitysvammainen henkilöالمعاق عقليا:

المعاق عقلياً\ المختل عقليا يعني الشخص المصاب باعاقة ذهنية
اواختالل عقلي والذي يواجه صعوبة في التعلم وفهم األشياء .

 – liikuntavammainen henkilöالمعاق جسديا:

المعاق جسديا يعني شخص مصاب بإعاقة بدنية تمنعه من الحركة
و التنقل.
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vammaispalvelut
sokea tai näkövammainen henkilö

– لمعاق برصيا\ المكفوف:

المعاق بصريا يعني شخص كفيف لديه ضعف او خلل محدود في
الرؤية.
kuuro tai kuulovammainen henkilö

– ضعيف السمع \االصم:

ضعيف السمع يعني الشخص االصم الذي لديه اعاقة محدودة في
السمع.

العاقة:
 – vammaispalvelutخدمات إ

خدمات اإلعاقة تعني الخدمات التي تقدمها البلدية لألشخاص
ذوي اإلعاقة .وهذه الخدمات هي من ضمن الرعاية االجتماعية.
إن هدف خدمات اإلعاقة هوأن يستطيع الشخص المعاق العيش
والعمل في المجتع بالمساواة مع األشخاص اآلخرين.

 – vapaaehtoinenالمتطوع:

المتطوع يعني الشخص الذي يفعل أي شيء من تلقاء نفسه و
بارادته دون مقابل .أيضا،أي شيء يمكن أن يكون عمال تطوعيا
وهذا يعني انه ليس إلزامي علينا القيام به .المشاركة في التدريب
هي اختيارية.

 – vapaaehtoistyöالعمل التطوعي:

العمل التطوعي هو العمل الذي ال يمكن الحصول مقابله على أجر.
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valittaa

 – valittaaقدم شكوى\طعن\ استأنف:

قدم شكوى يعني أن الشخص يطالب بتغيير أوتصحيح مثال
القرارالذي استلمه من الجهة الرسمية .

 – valitusالتماس /مناشدة /استئناف /شكوى\طعن :

االلتماس او الطعن يعني التصحيح المطلوب الذي يتقدم به
الشخص كطعن لقرارالسلطة ،إذا لم يكن راضيا عنه أو مقتنع به.
يجب ان يتم تقديم االلتماس كتابيا.

 – valitusoikeusالحق ف ي� االستئناف أوالطعن:

الحق في االستئناف يعني أن الشخص له الحق في طلب تصحيح
وإعادة النظر في القرارالذي هوغير مقتنع به.
 – velvollisuusالواجب:
الواجب او االلتزام يعني األمر أو اإلجراء الذي يجب القيام به
مثال ألن القانون ينص عليه.
واجب الخدمة العسكرية في فنلندا هو إجباري عامة .وهذا يعني أن
الرجال من سن  60-18عاما ً يجب عليهم المشاركة في الدفاع
عن دولة فنلندا.

 – veroال�ض يبة :

الضريبة تعني الدفعة المالية إالجبارية التي تجمعها الدولة
أوالبلدية .كل شخص ملزم بدفع ضريبة تلقائيا ً على الراتب أوأية
ايرادات أخرى.
ً
قد تكون بعض المعونات غالبا معفاة من الضرائب .على سبيل
المثال ،ليس هنالك حاجة لدفع ضريبة على دعم االعاقة.
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vertaistuki

 – verovähennysخصم ال�ض ائب:

خصم الضرائب يعني أنه سيكون على الشخص أن يدفع ضرائب
أقل من العادية .يحصل الشخص على خصم عن الضرائب
إذااستوفت فيه الشروط المطلوبة.
إذا كان لدى الشخص قرض سكن على مسكنه الخاص ،يمكنه
خصم فائدة الرهن العقاري من الضريبية .

 – vertaistukiالدعم الموازي\المماثل:

الدعم المماثل يعني أن الشخص أواألسرة سوف يحصل على دعم
من شخص أو مجموعة من األشخاص لديهم خبرة لوضع مماثل
في الحياة.

الشارة:
 – VIITTOMAKIELIلغة إ

لغة اإلشارة هي اللغة التي يتم التحدث بها باإليماءات وباشارات
اليد .يتم استخدامها من قبل األشخاص الصم بشكل
عام ،يعني األشخاص الذين اليسمعون الكالم.

 – viranomainenالسلطة أوالهيئة:

السلطة أوالهيئة تعني المؤسسة أوالدائرة التي تديرشؤون الدولة أو
البلدية.
تعتبرالمؤسسة التقاعدية الوطنية أو -كيال  -سلطة.

 – väkivaltaالعنف:

العنف يعني جرح أوإساءة شخص آخر،سواء نفسيا اوجسديا.
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yhdenvertaisuus

النفس:
 – henkinen väkivaltaالعنف
ي

العنف النفسي يعني التجاهل،االحتقار أواالهانة للشخص اآلخر.
على سبيل المثال،الصراخ والتوبيخ الشديد لشخص آخرهو عنف
نفسي.
يعتبر العنف النفسي أيضا كتهديد بالعنف الجسدي للشخص االخر.

 – fyysinen väkivaltaالعنف الجسدي:

العنف الجسدي يعني أن يؤذي او يلحق ضررا بشخص
آخرجسديا.

 – lähisuhdeväkivaltaعنف أ
القارب:

عنف األقارب يعني أن شخصا ما في األسرة يتصرف بسلوك
عنيف ضد فرد آخرمن األسرة.

 – parisuhdeväkivaltaعنف ش
ال�يك الحميم:

عنف الشريك الحميم يعني أن احد الزوجين يتصرف بسلوك
عنيف اتجاه الزوج اآلخر.

 – yhdenvertaisuusالمساواة:

المساواة تعني أن جميع الناس متساوون ولديهم نفس الحقوق في
الحياة.
جميع الناس متساوون أمام القانون ،وهذا يعني أن نعامل الناس
بنفس الطريقة.
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yhteiskunta

 – yhteiskuntaالمجتمع:

يشير المجتمع إلى منطقة جغرافية محددة والتي يمكن أن تكون
دولة مستقلة مثل دولة فنلندا.
في المجتمع يعيش الناس ويعمل هناك العديد من المجموعات التي
تتفاعل مع بعضها البعض.
لدى المجتمع عدد من القواعد واألهداف التي يعمل بموجبها.
يتم تمويل الخدمات في المجتمع الفنلندي من خالل الضرائب.
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