Kuârad lomaakk

Ooccmõš
EV 258sms
Vuâlla 16-ekksa lääٿmestuärjjõs
LââٿssteâĀ: www.kela.fi/laamestuarjjoozz

Tiuddâd lomaakk tärkka da ainsmââٿtt, što puk
taarbšum meâlddõõzz lie mieٿldd.
Jos taarbšep lââٿssteâĀaid, väٿlddep tuٿnne õhttvuõĀ.
Pååٿštet ooccmõõžž da meâlddõõzzid addrõٿsse Kela,
PL 10, 00056 KELA.

Vuäitak kõõÿÿâd lââٿzz teٿlfonkääzzkõõzzâst
(www.kela.fi/telfoonast).

L Ooccmõõžž meâlddõssân taarbšak dåhttarciâlkâlm päärna tiõrvâsvuõĀâst. Ciâlkâlm ij vuäԙԙ leeٿd peäٿl eeٿjj puärrsab.
Ooccâmäiٿԑԑ: Ouddõõzz vueiٿtet miõttâd jäänmõsân 6 määnpââٿj mââiԓiõٿtte ouddõõzz ooccmest.

1. Päärna teâĀ
Persoontiõtt

Sokknõmm da ouddnõmm

Jäälast-a päärnaž Lääٿddjânnmest?
Jäälast
Ij; koon jânnmest päärnaž jäälast?

2. Päärna puõ֗֗âlm, lääٿmesvuõĀ da tõi håiddmõš
Måkam puõ֗֗âlm leٿbe lääٿmesvuõĀ diõtt oo֗֗ak päärnže lääٿmestuärjjõõzz?

Kuäٿss päärna hååid tarbb lij älggam leٿbe lâssnam?

Jåått-a päärnaž mieٿrraaiٿji dåhttrest?
Ij
Jåått; mõõn täujja da koٿst?

Koٿst da kuäٿss päärnast lij puõٿtti vuâra dåhttrest jeällmõš?
Päiٿԓԓ

Äiٿԑԑ _______ /___________

Lij-a kuäbbaž-ne puärrsin jouddâm jäٿrjstõõllâd tuâjjaaiٿjid päärna puõ֗֗âlm diõtt?
Ij
Lij; mäٿhtt?
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3. Päärna vieٿԓԓ da huõl âânnmõõžž tarbb
Ԓeeٿrjet jiijjad saaٿnivuiٿm, måkam vieٿԓԓ da huõl âânnmõõžž päärnaž taarbaš jäänab ko seämma-âkksaž tiõrvâs
päärnaž. Jueٿtԓ taarb mieٿldd vasttõõzzid ooccmõõžž pääiٿԓest 12 leٿbe pååĀ põٿmmjin. Ԓeeٿrjet pååĀ põٿmmja päärna
nõõm da persoontiõtt.
a. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ leٿbe vuåppmõõžž liikkummšest?
L Iٿlmmet še, jõs päärna ââٿnnmest lij mii-ne veäٿԓԓneävv liikkeem vääras.
Ij
Kâٿl; måkam?

b. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ leٿbe vuäٿpstõõzz peeivlaž toiٿmmjummšin, ouddmiârkkân poorrmest, teâvõõttmõõžžâst,
põõzzõõttmõõžžâst leٿbe WC-jååttmõõžžin?
Ij

Taarbaš; måkam?

c. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ vuäinnmõõžžâst, kuullmõõžžâst leٿbe mainstummšest?
L Iٿlmmet še, jõs päärnaž âânn koٿrvveei kommunikâٿsttemkuånstid leٿbe veäٿԓԓneävvaid, ouddm. kuullâmaparaatt,
sieٿvvemԓiõl leٿbe kaartid.
Ij
Taarbaš; måkam vieٿԓԓ da måkam vueٿjjest?

d. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ sosiaalڂlaž vuârrvaikktõõzzâst, ouddmiârkkân jiijjâs õlmmummšest, siõrin, kõskkvuõĀin jeeٿres
päärnaid leٿbe rääٿvesoummuid?
Ij
Taarbaš; måkam?

e. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ puõ֗֗âlmhååidast, ouddmiârkkân talkksi välddmõõžžâst leٿbe võrrsäähhar mettummšest?
Ij

Taarbaš; måkam?

f. Taarbaš-a päärnaž vieٿԓԓ, vuäٿpstõõzz leٿbe vuåppmõõžž koon-ne jeeٿres ääٿššest?
Ij

Taarbaš; måkam?

4. Päärna peiٿvvhåidd – Tiuddâd tän pääiٿԓ pâi, jõs oo֗֗ak tuärjjõõzz peiٿvvpõrttâkksaž päärnže.
Koٿst päärna hååidat peivva?
Dååma; ԓii päärna håidd?
Peiٿvvpõõrtâst
Jeeٿresåٿrnn; koٿst?
Taarbaš-a päärnaž peiٿvvhååidast jeäٿrab jäٿrjstõõllmõõžžid leٿbe tuärjjtååimaid, ouddmiârkkân persoonlaž vieٿԓԓteei?
Ij

Taarbaš; måkam da mõõn täujja?

VuâĀĀââvv-a päärna peiٿvvhåidd dåhttarciâlklma?
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5. Päärna škoouljååttmõš – Tiuddâd tän pääiٿԓ tåٿlԓ, jõs oo֗֗ak tuärjjõõzz škooulâkksaž päärnže.

Taarbaš-a päärnaž škooulâst jeäٿrab jäٿrjstõõllmõõžžid leٿbe tuärjjtååimaid, ouddmiârkkân persoonlaž vieٿԓԓteei, tuärjjleٿbe spesiaalmättڂtõõzz?
Ij
Taarbaš; måkam?

Taarbaš-a päärnaž jeäٿrab jäٿrjstõõllmõõžžid škooulmääٿtԓest?
Ij
Taarbaš; måkam?

6. Säursmâttmõš – Tiuddâd tän pääiٿԓ tåٿlԓ, jõs päärnaž jåått säursmâttmõõžžâst leٿbe lij altteٿmmen
säursmâttmõõžž.

Säursmâttmõš, koon päärnaž vuäԙԙ
fysioterapia

Äٿlԑԑem- da jõskkâmäiٿԑԑ,
jõs tõk lie teâĀast.

_______ vuâra neäٿttlest / _______ vuâra määnpââٿjest

Säursmâttmõõžž uٿvddi
psykoterapia

_______ vuâra neäٿttlest / _______ vuâra määnpââٿjest

Säursmâttmõõžž uٿvddi
_______ vuâra neäٿttlest / _______ vuâra määnpââٿjest

mainstemterapia
Säursmâttmõõžž uٿvddi

_______ vuâra neäٿttlest / _______ vuâra määnpââٿjest

toiٿmmjemterapia
Säursmâttmõõžž uٿvddi

jeeٿres; måkam säursmâttmõõžž, mõõn täujja da koٿst?
Tuejjeٿped-a päärnain liikkummuž, mainstummuž, vuârrvaikktõõzz leٿbe jeeٿres toiٿmmjummuž tuärjjeei harjjtõõzzid?
Jeäٿp
Tuejjeep; måkam harjjtõõzzid da mõõn täujja?

JååٿĀat-a päärna hååidast huõl õõٿnni ooumaž päärna säursmâttmõٿšše?
Ij

Kâٿl. Kââٿll vuâra neäٿttlest?
Mõõn kuٿԓes mäٿtԓԓ lij õõutårra?

____________ vuâra
____________ minuutt / ÿiâss

7. Kool
L VuâĀĀlääٿmestuärjjõٿsse vuõiggõttum päärnže vueiٿtet miõttâd pââٿjuum lääٿmestuärjjõõzz, jõs päärna puõ֗lmest leٿbe

vââٿjjest šâٿdde kool, koid âlgg väٿldded lokku, uuٿccmõsân pââٿjuum lääٿmestuärjjõõzz veeٿrd määnpââٿjest. Vuäitak
lookkâd lââٿzz koolain da lääٿmestuärjjõõzz mieٿrin www.kela.fi/vammaistuki-lapselle-maara-ja-maksaminen.
Jõs päärna puõ֗lmest leٿbe vââٿjjest šâٿdde kool, iٿlmmet tõid vueٿlnn. Iٿlmmet tåٿlԓ tõid koolaid, koid jeät leäkku
vuäԙԙam koٿrvvõõzz Kelast leٿbe jeeٿresåٿrnn, ååsktemõhttõõzzâst. Kelast lie juٿn teâĀ koolain, koin päärnaž lij vuäԙԙam
Kela-koٿrvvõõzz, mâٿte talkkâz, mäٿtԓԓ-kool da privatt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzz. Staarjõõttâmkool, säursmõٿtti peiٿvvhååid
määus da tiânnâzmõõntõs jie leäkku kool, koid vääٿldet lokku lääٿmestuärjjõõzzâst.

,

euٿrred eeٿjjest

,

euٿrred eeٿjjest

8. Koٿrvvõõzz, koid määuٿset jeeٿresåٿrnn

Vuäԙԙ-a päärnaž leٿbe oo֗֗ât-a suٿnne lääٿmestuärjjõõzz vaٿstteei ouddõõzz ålggjânnmest?
Vuäԙԙ; måkam ouddõõzz da koٿst?
Ij
Vuäԙԙ-a päärnaž leٿbe oo֗֗ât-a suٿnne puõ֗֗âlm leٿbe lääٿmesvuõĀ vuâĀald juätkkjeei juõٿԓԓ määnpââٿj mahssum
koٿrvvõõzz ååsktemõhttõõzzâst Lääٿddjânnmest leٿbe ålggjânnmest?
Vuäԙԙ; måkam ouddõõzz da koٿst?
Ij
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9. Oocci teâĀ
L Jõs jiõk leäkku ääiٿjben ooccâm Kela ouddõõzzid da leäk serddam Lääٿddjânnma, tiuddâd lââٿssen lomaakk Y 77sms.
Jõs leäk vueٿlԑԑmen ålggjânnma, tiuddâd lââٿssen lomaakk Y 38.

Leäk-a

päärna huõlteei
jeeٿres ooumaž; kõskkvuõtt päärnže?

Persoontiõtt

Sokknõmm da ouddnõmm

Âٿlddaddrõs
Pååٿštnââmar

Pååٿšt-tåimmpäiٿԓԓ

Teٿlfon-nââmar

Neٿttpååٿštaddrõs

Jäälast-a päärnaž tuu åٿrnn?
Jäälast
Ij; ԓeän åٿrnn päärnaž jäälast da mii lij päärna addrõs?
Reâuԏak-a leٿbe reâugg-a pieٿllkuâimmad ålggjânnmest?
Ij
Kâٿl; koon jânnmest?

10. Tillnââmar

11. Meâlddõõzz
Dåhttarciâlkâlm C leٿbe vaٿstteei dåhttarciâlkâlm.
Lij juٿn tååimtum Kelaaٿje.

Tååimtam _______._______.___________ mõõneeٿst.

Jeeٿres meâlddõs; mii?
Leäm juٿn ääiٿjben tååimtam tän ooccmõõžž kuõskki meâlddõõzz Kelaaٿje (meâlddõõzz nõmm da tååimtemäiٿԑԑ):
Tååimtam Kelaaٿje mâٿnnjlubust võl tän meâlddõõzz; mõõn? (meâlddõõzz nõmm da tååimtemäiٿԑԑ)
_______._______.___________ mõõneeٿst.

12. LââٿssteâĀ – Meärk nââmrin, koon ooccmõõžž päikka viiٿttjak.

LââٿssteâĀ pååĀ põٿmmjin. Ԓeeٿrjet põٿmmja päärna nõõm da persoontiõtt.

13. Vuâllaԓeeٿrjtõs
L Tuٿmmstõõԏԏ vuõltteet huõlteeja. Jeeٿres addrõõzzâst jälsteei huõlteeٿjid vuõltteet jeäٿrab tuٿmmstõõԏԏid (LHL 5§).
Ååsktam uvddum teâĀaid vuõiggân da iٿlmmtam, jõs tõk mottje.
Peiٿvvmieٿrr

Vuâllaԓeeٿrjtõs

Vueiٿttep ââٿnned tän ouddõsääٿšš ÿåuٿddem diõtt vuåԙԙum teâĀaid še jeeٿres ouddõsääٿššest, jõs teâĀaid âlgg lääٿjj mieٿldd
väٿldded tõٿst lokku. Seämmanalla vueiٿttep ââٿnned jeeٿres ouddõõzz vääras vuåԙԙum teâĀaid tän ääٿšš ÿåuddmõõžžâst.
Vuäԙԙak Kelast teâĀ tõٿst, koٿst vueiٿttep haٿŭԓԓeed tuu kuõskki teâĀaid da koozz vueiٿttep tõid luõvted.
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