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اإلستشاره
 واملُحتاجني للرعاية،لل ُم ِس ّنني
وأقاربهم
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يُرجى تحديد موعد
:عند اإلتصال بالرقم التايل
0541 323 3000 :تلفون

Hasestr.
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M5/M1

أماكن وقف السيارات

Altstadtgarage,
Dominikanerkirche

ُيكن
بعد ت إجراء اإلستشارة
حديد موعد
يف منزلكم
أو يف
.مَكتبنا

12.30  حتى9.00  من الساعة: الخميس، األربعاء،اإلثنني
17.00  حتى13.30 ومن الساعة
13.00  حتى9.00  من الساعة: الجمعة/  مغلق:الثالثاء
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ُقدمه لكم
هذا ما ن ّ

استشارة بخصوص الرعاية:










مدى الحاجة للرعاية /درجة الرعاية
تقديم الطلب والتحضير
لزيارة "الخدمة الطبية للتأمين الصحي"
الدعم في إجراء اإلعتراض
تنظيم أو باألحرى تحسين حالة
الرعاية ال َمنزلية
خدمات التأمين الصحي والرعاية

عروض الدعم لألشخاص ال ُمحتاجين للرعاية
إمكانيات المساعدة لألقارب الذين يقومون بالرعاية
الرعاية قصيرة األمد والرعاية النهارية،
اإلنتقال إلى بيت ال ُم ِس ّنين

اإلستشارة لل ُم ِس ّنني فوق سن :60






التقدم في السن في أوسنابروك
تنسيق النشاطات الترفيهية
المشاركة الطوعية ،على سبيل المثال
في مرافقة ال ُم ِس ّنين أو المشورة بشأن اإلسكان
السكن ال ُمناسب لل ُم ِس ّنين
داخل جدرانهم األربعة الخاصة
أنواع العيش في الشيخوخة ،على سبيل المثال "السكن
تحت اإلشراف"

باإلضافة إىل ذلك نتوسط لكم:



نحن نَد َع ُمكُم

استشارة إسكانية طوعية ،وإذا لزم األمر
شخصياً في منزلكم
دعم تطوعي بمرافقة ال ُمس ّنين ،داخل
و خارج جدرانهم األربعة الخاصة

Katja Vahrenkamp-Nowak

Manuela Ruhland

رعاية وتقديم استشارة لل ُم ِس ّنني:
األشخاص املسؤولني فيام يَخصكم:
Katja Vahrenkamp-Nowak
Telefon: 0541 323-3110
E-Mail: vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de
Manuela Ruhland
Telefon: 0541 323-4494
E-Mail: ruhland@osnabrueck.de

نُعطي النصيحة واإلستشارة بأمانة
ونخضع للرسية

