
نستعرض ونبحث معك عروضنا الخاصة باملساعدة 
ونجد معا العرض املناسب لك والرستك. هذه 

الخدمة تقدم لك مجانا.

تتلقى املعلومات املتعلقة حول املساعدة يف 
الشيخوخة بلغتك األم.

نساعك يف تعبئة الطلبات للحصول عىل الدعم 
الخاص بكبار السن املحتاجني للرعاية الصحية. 

وهذا سيجعل الرعاية اليومية أسهل.

عند الحاجة يقوم متطوعينا الدوليني مبرافقتك اىل 
مراكز أخرى خاصة بتقديم املشورة والدعم لكبار 

السن.
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اذا كنت متلك أي درجة من الرعاية الصحية يقدم 
لك صندوق الرعاية الصحية الخاص بك مبلغ 125

يورو شهريا كمساعدة.  ميكنك رصف هذا املبلغ يف 
االستفادة من الخدمة التطوعية املقدمة من املرافقني 

واملساعديني الصحيني.

يتم االرشاف الدائم عىل طاقمنا  التطوعي من قبل 
مختصيني يف  املجاالت املختلفة كام أنهم مدربون 

للقيام بهذه األعامل.
اغتنم هذه الفرصة وقم بالستفادة من هذه الخدمة 

يف الرعايه اليومية !
بذلك تصبح حياتك وحياة ذويك املحتاجني للرعاية 

أسهل.

تحدث معنا سوف نكون سعداء بتقديم املعلومات 
االزمة لك سواء عند زياتك لنا يف مكتبنا أو يف منزلك.

تقديم االستشارةمتويل خدمات الرعاية الصحية

جهة االتصال:

عروض لتخفيف العبء عن كبار السن 
املحتاجني للرعاية الصحية وارسهم .
حس ثقايف ,دويل, وبلغات متعددة 

Arabisch

Gefördert durch:



الرعاية الصحية للمحتاجني 
مجموعة متطوعني من املساعدين واملساعدات

تخفيف  حمل رعاية املسنني
املرافقني واملرافقات الصحيني

تخفيف العبء اليومي 
االصطحاب اليومي من املتطوعني واملتطوعات

طاقمنا الدويل من املساعدين واملساعدات املدربني 
يأتون لبضع ساعات اسبوعيا ملنزلك للتعامل مع ذويك 

املحتاجني للرعاية الصحية.
ممكن تقديم األنشطة التاية حسب الرغبة واالحتياج:

طاقمنا املؤهل من املرافقني واملرافقات يقومون 
بدعمك يف االنشطه اليومية ومساعدتك باالعامل 

املنزلية.

بدعم من مرافقينا اليوميني ميكنك البقاء يف منزلك 
الخاص بك بشكل مستقل قدر االمكان.

خدمات منزلية مقدمة
فريقنا التطوعي يقوم مبساعدتك يف أعاملك 

املنزلية.

كونك مسؤول عن رعاية ذويك ستسنح لك الفرصة 
لنيل قسط من الراحة لبضع ساعات تقوم خاللها  
بضمري مرتاح بفعل ىشء لنفسك. من خالل فريقنا 
التطوعي من املساعدين واملساعدات سوف تكون 

العناية بالشخص املحتاج للرعاية الصحية مؤمنة.

هذا  الطاقم يقوم بتقديم املشورة ودعمك كأحد 
أفراد األرسة يف ادارة وتنظيم رعايتك اليومية.

يقدمون لك النصائح واالقرتاحات لالعتناء بصحتك 
شخصيا, التقان دورك يف الرعاية اليومية بشكل جيد.

هذا الطاقم يقوم بتعريفك عيل عروض املساعدة 
املتوفرة ويحفزوك عيل استخدامها.

ألنه من الواجب عليك االعتناء بصحتك الشخصية 
القراءة بصوت عايل,أيضا!

أعامل التنظيف والرتتيب يف الشقة.

املحادثة باللغة األم مع فنجان من القهوة أو 
الشاي,

القيام بنزهة قصرية عيل األقدام,

ألعاب, ومتارين لتقوية الذاكرة, وهناك الكثري.

املساعدة يف تنظيم الحياة اليومية,وأكرث من 
هذا.

الطبخ معا,

تقديم الطعام.

غسل املالبس.

العناية باألزهار.

القيام بالتسوق االسبوعي

املرافقة عند التسوق أوعند ذهابك الحدى 
املجموعات الرتفيعية,


