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 رعاية
سليمة

رعاية سليمة في بيتكم

 وكذلك في حالة المرض، أو احتياجكم
 لمساعدة أو رعاية ، فال تحتاجون إلى

مغادرة مسكنكم الذي ترتاحون إليه.

المنزلية الرعاية   فإن متخصصي 
 يقدمون استشارتهم لكم في جميع

الرعاية. مسائل 

ويشرحون لكم اإلمكانيات للرعاية
الحاجة بحيث تستطيعون والمساعدة عند 

العيش مستقلين وبراحة في بيوتكم.

كما تتعرفون على اإلمكانيات المتاحة
 الموجودة في ضاحيتكم

تستطيعون  وكيف 
منها. االستفادة 

متخصصو الرعاية المنزلية

احترافية ، استشارات شخصية
ومساعدة :

 • كفاءة  عالية، مستقلة، مجانية 
وعالوة على ذلك أمينة طبعا

 (Sozialbürgerhaus) في بيت المجتمع •
• أو في حالة الضرورة عندكم في بيتكم 

معلومات مفيدة / ومعلومات إضافية أخرى تجدوها
 Fachstellen häusliche Versorgung في موقع

في اإلنترنت:
www.muenchen.de/fhv
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متخصصوالرعاية المنزلية

أن تصلكم الرعاية إلى بيوتكم
استشارات و مساعدة



ماذا
تحتاجون؟

 عندما ال تستطيعون مزاولة األعباء اليومية البيتية وحدكم
وتكون لديكم تساؤالت تريدون توضيحها عن

 • رعاية في البيت
• رعاية صحية

• وكيفية تمويل الخدمات؟

فإن متخصصي الرعاية المنزلية
Die Fachstellen häusliche 

Versorgung (FhV) 
،يقدمون لكم معلومات إضافية

واستشارات ومساعدة بالنسبة إلى

• إمكانيات المساعدة ، التي ترشدكم
 و تساعد أقربائكم على عونكم

 وعلى مساعدتكم
(مثل تقديم خدمات طبية،

وإجراء رعاية يومية)

 • وإمكانيات التمويل

 ماذا
نستطيع تقديمه

إليكم؟

نقدم اآلتي
 • نقدم استشارات شخصية ونوضح المساعدات

لرعاية صحية سليمة في البيت

• ونشرح لكم شروط االستفادة من الرعاية
وطريقة تمويل الرعاية في البيت   

• ونوضح لكم طرق تسهيل (رعاية)
أقربائكم لكم   

• كما نساعد ونتابع إن رغبتم في شرح
تلك الطرق القربائكم من خالل مكالمات     

معكم ومعهم أو مع طرف ثالث يقوم  
بخدمات الرعاية

ونرشدكم في وسائل الرعاية المتاحة.
 ونحن نتعامل مع الهيئات والمؤسسات

الرسمية التي تقوم بالرعاية في
.المنطقة القريبة من بيتكم

  اهالتف المركزي •
 اهلات باخدمتف رقم
089 / 115 

أو

• عن طريق اإلنترنت
www.muenchen.de/sbh

تجدونا نحن متخصصو الرعاية المنزلية
Fachstellen häusliche Versorgung (FhV)

في بيوت المجتمع „سوشيالبورغرهويزر“
.Sozialbürgerhäuser

ولكي تعرفوا بيت المجتمع الذي
 يتبعه بيتكم، فيمكنكم معرفته من

القائمة المذكورة هنا.

وإذا لم يكن مذكورا فيها، فيمكنكم معرفة
 بيت المجتمع „سوشيالبورغرهاوس“ الذي

 يتبعكم عن طريق

من فضلكم اتفقوا معنا تلفونيا على موعد للمقابلة.

كيف
تتصلون

بنا؟ 


