
الجھة المسؤولة عن مركز دعم التمریض ھي شركات 
التأمین في برلین وحكومة برلین.

www.pflegestuetzpunkteberlin.de

أوقات الدوام في مراكز اإلستشارة

الثالثاء من الساعة 15:00 - 9:00

الخمیس من الساعة 18:00 - 12:00

المعلومات واإلستشارة والدعم 

بخصوص الرعایة  الصحیة

0800 59 500 59 مجاني

مالحظات

ھاتف الخدمة داخل برلین

اإلثنین-الجمعة:
ً  من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساءاَ

لماذا نحن متمیزون؟

Arabisch

добро пожаловать
Russisch

E Kaabo
Yoruba

Добро дошли
Serbisch

Willkommen
Deutsch

Witamy
Polnisch

Bienvenue
Französisch

Benvenuti
Italienisch

Vítejte
Tschechisch

Bienvenidos
Spanisch

Hosgeldiniz
Türkisch

Welcome
Englisch

Bosnisch / Kroatisch

Καλώς ήρθες
Griechisch

>إن مشورتنا مجانیة ومحایدة فیما یتعلق بالجھات المسؤولة.

>موظفونا مدربون ویقدمون لك المساعدة الخاصة بالرعایة 
الصحیة.

>إننا نقدم لك معلومات مفصلة عن جمیع عروض المساعدة 
ونبحث سویة معك عن الحلول المناسبة لحالة الرعایة الصحیة 

الخاصة بك.

>نقوم بنصحك عبر الھاتف و بشكل شخصي في مكاتب 
تواصل الرعایة أو في منزلك.

>إننا مستقلون ونعمل لصالح األشخاص المعنیین.

یفضل تحدید موعد مسبق

أھال وسھال
Arabisch

Chào mừng
Vietnamesisch



ما نوع السكن المناسب لي دار الرعایة أو السكن 
المشترك؟

ما ھي المساعدة المتوفرة للبقاء في المنزل ؟

كیف یمكن مساعدتي في حال تقدیم الرعایة ألحد 
أقاربي؟

ھل یوجد رعایة خاصة في األماكن المخصصة 
لمرافقة المحتضرین ورعایة األشخاص ذوي 

األمراض المستعصیة؟

من أین أحصل على الدعم المادي؟

ما ھي الخیارات المتاحة لمرضى الخرف؟

ما ھي التسھیالت التي تساعدني في حیاتي الیومیة؟

كیف یمكن تعدیل شقتي لتناسب إحتیاجاتي ؟

متى أحصل على بطاقة ذوي اإلحتیاجات الخاصة، 
وما ھو التوكیل القانوني؟

نحن ھنا من أجلك!

في مكاتب اإلستشارة تحصل على المعلومات ،
اإلستشارة ،الدعم وعلى كل األسئلة حول الرعایة 

الصحیة والشیخوخة.

إننا نبحث معك سویا للعثور على الدعم الالزم ً

ونساعدك في الحصول علیھ.

نوضح لك من ھي الجھة المسؤولة عن الدفع 

ونساعدك بتقدیم الطلبات.

یقوم موظفونا بتقدیم النصیحة لك فیما یتعلق بإعادة 

تشكیل منزلك بحیث یكون مالئما للرعایة التي َ

تحتاجھا لیتناسب مع حالتك الصحیة.

إتصل بنا أو قم بزیارتنا أوقات عملنا 
في مراكز دعم الرعایة.

لمن نقدم اإلستشارة؟

األطفال والشباب ذوي اإلحتیاجات الخاصة.

األھل ، المعارف واألصدقاء.

جمیع الذین لدیھم أسئلة مبكرة عن الرعایة 

والمساعدة في سن الشیخوخة.
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ھل ھناك حاجة للرعایة 
الصحیة ما الذي یجب فعلھ؟

تحدث الحاجة للرعایة الصحیة غالبا بشكل غیر َ
متوقع.یواجھ الشخص  المریض واألقارب أسئلة وتغیرات 
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