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►Heger Tor: 
M2/11/152/18 /

X610 /10 /20

►Rißmüllerplatz:
18/11/152/M2 

►Theater:
M5/M1
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اإلستشاره
للرعاية  واملُحتاجني  للُمِسّنني، 

وأقاربهم

شامل، وُمسَتقل، 
وَمّجاين

مُُيكن إجراء اإلستشارة 

بعد تحديد موعد يف منزلكم أو يف 

 . َمكتبنا

اإلثنني، األربعاء، الخميس: 
من الساعة 9.00 حتى 12.30 ومن الساعة 13.30 حتى 17.00 
الثالثاء )فقط استشارة تلفونية(: من الساعة 9.00 حتى 17.00  

الجمعة: من الساعة 9.00 حتى 13.00 

محطات وقف وسائل السري العمومي

أماكن وقف السيارات

هكذا مُُيكُنكم أن تَِجدونا!

Stadt Osnabrück  
Fachbereich Soziales | Stabsstelle Sozialplanung

Senioren- und PflegeStützpunkt 
Bierstraße 32a | 49074 Osnabrück 

E-Mail: pflegestuetzpunkt@osnabrueck.de 
www.osnabrueck.de/spn

Ti
te

lfo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

/b
ar

is
on

al
  

G
ru

pp
en

fo
to

: S
ta

dt
 O

sn
ab

rü
ck



Katja Vahrenkamp-Nowak 
Telefon: 0541 323-3110 

E-Mail: vahrenkamp-nowak@osnabrueck.de

Manuela Ruhland 
Telefon: 0541 323-4494 

E-Mail: ruhland@osnabrueck.de

Katja Vahrenkamp-NowakManuela Ruhland

األشخاص املسؤولني فيام يَخصكم: 

نُعطي النصيحة واإلستشارة بأمانة 
ونخضع للرسية

رعاية وتقديم استشارة للُمِسّنني:

نَدَعُمكُم نحن  هذا ما نُقّدمه لكم

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 الَمنزلية   
خدمات التأمين الصحي والرعاية  

عروض الدعم لألشخاص الُمحتاجين للرعاية  

إمكانيات المساعدة لألقارب الذين يقومون بالرعاية  

الرعاية قصيرة األمد والرعاية النهارية،  
اإلنتقال إلى بيت الُمِسّنين   

 

اإلستشارة للُمِسّنني فوق سن 60:

التقدم في السن في أوسنابروك  
تنسيق النشاطات الترفيهية    

المشاركة الطوعية، على سبيل المثال   
في مرافقة الُمِسّنين أو المشورة بشأن اإلسكان  

السكن الُمناسب للُمِسّنين   
داخل جدرانهم األربعة الخاصة  

أنواع العيش في الشيخوخة، على سبيل المثال "السكن   
تحت اإلشراف"  

باإلضافة إىل ذلك نتوسط لكم: 

دعم تطوعي بمرافقة الُمسّنين، داخل     
و خارج جدرانهم األربعة الخاصة    


