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کر سکتا ہے؟ایک)ressourceperson(وسائل کا حامل فرد
ہوتا ہے۔ اس نے کیآپ کے ساتھ شرںیکرنے متیوسائل کا حامل فرد بات چ

اس نے زی۔ نںیکے لئے کورسز کئے ہوتے ہفیکالتیروحانات،ینفسیہنگام
تیتربیکفنکرنے کے تیلوگوں کے ساتھ مل کر بات چکیشرںیکورسز م
بات ےصورت حال کے شکار افراد سیہنگاموهہے، تا کہیہوتیحاصل ک

کر سکے۔تیچ

بات غور سے سننے، دل و جان سے یوسائل کے حامل فرد کے پاس آپ ک
یکساییلئے پکا عزم اور وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو راہنمائمتوجہ رہنے کے

کوشش نیبہتریاپنںیمدد کرنےمیضرورت ہو تو وه آپ کیسوال کے جواب ک
کے داداورامتیبات چیکتینوعی۔ وسائل کا حامل فرد ذاتیگ/صرف کرے گا

لئے حاضر خدمت ہوتا ہے۔

تووه مات درکارہوںخدیکووسائل کےحامل فردکیاگرکس
کرے؟ایشخص ک

ںیخواہش ہوتو آپ ہسپتال میکتیاگرآپ کو وسائل کےحامل فرد سے بات چ
یکوارڈکٹیجواس کے بعد پراجںیاپنے متعلقہ شعبہ کےعملہ سےرجوع کر

گے۔ںیسے رابطہ کر)Koordinatoren(ٹرین

زبان یکون سعمر، وسائل کا حامل فردی۔ اپنںیمعلومات بہم پہنچائہیبراه کرم 
سے بات یآپ امام، پادرایکہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے۔ آہیدیہو، مزبولتا

یسے بھندهیکے نمائیونٹیکمیگرمذہبیدیکسی۔ ہم بخوشںیکرناچاہتے ہتیچ
۔ںیرابطہ کرسکتے ہ

وسائلیبیتہذ،مختلف ثقافتیآپ کے ہسپتال میں
کی حامل ٹیم

آپ ایسےلوگوں ہےجنہیںسامناکااورسوچوںیفکرمند،کومسائلکیاآپ
یا زبان کے پس /کے مذہب ثقافت اورکےساتھ بانٹنا چاہتے ہوں، جو آپ

منظرسےواقف ہوں، اور ان پر رازداری اور زبان بندی کا فریضہ الگو ہوتا ہو؟

اییدوسرے شخص سےروحانیکسںیصورت میکداخلہںیہسپتال مآپایک
ں؟یکرنا چاہتے ہتیبات چیمعامالت پرعمومیمذہب

دل کابوجھ ہلکاکرنا کےساتھ)besøgsven(دوستیمالقاتیآپ کسایک
ں؟یچاہتےہ

Etnisk ressourceteam)(میحامل ٹیوسائل کیبیتہذ،یثقافت
ہے؟ایک

ان کی پرمشتمل ہے۔اورمردوںعورتوں33حامل ٹیمکیوسائلثقافتی،تہذیبی
جداگانہ ثقافتی، یہب کے پیروکار ہیں۔لوگ مختلف مذاہاوریہہیںمختلفعمریں

انتخاب کامعیاران تہذیبی پس منظر رکھتے ہیں۔ انہیں ٹیم میں منتخب کیاگیاہے۔
کوبنایاگیاچیت کی صالحیتوںاورباتاورانسانوں سےربط ضبطعمریکی پختہ

ہے
Herlevغیس ہسپتال،Rigshospitaletدارلخالفہ ریجیون کے تحت ہسپتالوں 

Hospital ،ہیر لیئو ہسپتال ،Bispebjerg Hospital بسپے بیاؤ ہسپتال اس ٹیم
)IKS(مسیحی مرکز-سالمیایں۔ہرتےکوراسےاستعمالاکی معاونت کرتے ہیں

کار ہے۔کیشرںیمکٹیاور وه اس پراجیتھیکیعملشیپمیں2004نے 


