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مراقبِت
خوب

مراقبِت خوب در منزل

به هنگام بیماری، احتیاج به کمک یا
 پرستاری نیازی نیست

حتماً محل زندگی خود را که به آن عادت کرده اید
ترک کنید.

مرکز تخصصی مراقبت در منزل
 به شما در رابطه با

مراقبت پرستاری مشاوره می دهد.

مرکز این إمکان را برای شما فراهم می کند تا
در صورت نیاز به کمک و مراقبِت پرستاری، تا حد إمکان

به صورت مستقل و برای مدِت طوالنی
بتوانید در منزل خود بمانید.

 شما مطلع می شوید که چه خدماتی
به طور خاص در

محلّه ی زندگی شما 
ارائه می شوند و

چگونه می توانید 
به بهترین شیوه

از آن ها استفاده کنید.

مراکز تخصصی مراقبت در منزل

مشاوره و حمایِت فردی،
تخصصی:

 • آگاهانه، مستقل، رایگان و 
       البته محرمانه

• در مرکز خدماِت اجتماعی (Sozialbürgerhaus) یا
• در صورِت نیاز در منزِل شما 

اطالعات بیشتر / مفید
در خصوِص مراکِز تخصصی مراقبت در منزل

در اینترنت:
www.muenchen.de/fhv

اطالعات نشر
ناشر:

 ،St.-Martin-Str. 53, 81669 München ،مونیخ مرکزایالت، بخش اجتماعی، اداره تامین اجتماعی
تلفن: ۱۷ ۸۱ ۴ - ۳۳ ۲ / ۰۸۹

حق امتیاز عکس ها:
 ،Geoffrey Holman@istockphoto.com :صفحه عنوان: پنجره
 ،Sharon Dominick@istockphoto.com :۱ ،از چپ به راست

  ،Vicki Reid@istockphoto.com :۳ ،edbockstock@Fotolia.com :۲
 ،Ocskay Bence@Fotolia.com :۱ صفحه داخلی ،Cooper@Fotolia.com :4

 ،Chris Schmidt@istockphoto.com :۲ صفحه ،Dr. Heinz Linke@istockphoto.com 
Annett Vauteck@istockphoto.com، صفحه بیرونی:

  Irina Fischer@Fotolia.com ،Alexander Raths@Fotolia.com

چاپ:
 (Stadtkanzlei) شورای شهر مونیخ

چاپ شده بر روی کاغذ ۱۰۰% بازیافت شده



شما
به چه خدماتی

نیاز دارید؟

ما
چه خدماتی

ارائه می دهیم؟

آیا نمی توانید به تنهایی از عهده ی مسائل روزمره زندگی برآیید و
در خصوِص موارد ذیل سئوال دارید؟

 • مراقبت در خانه 
• مراقبِت پرستاری 
• تأمین مالی خدمات 

(FhV) مراکز تخصصی مراقبت در منزل 
 خدمات مشاوره، حمایت و اطالع رسانی

 را در خصوِص موارد ذیل
ارائه می دهند:

 • خدماِت إمدادی، که از شما  
 یا بستگانتان

 در فراینِد پرستاری
 حمایت می کند

(به عنوان مثال: خدماِت
پرستاری خارج

از کلینیک (سّیار)،
پرستاری روزانه)

 • إمکانات تأمین مالی 

• از طریق خدمات تلفنی مرکزی شهر 
بپرسید

تلفن: ۰۰ ۲۳۳ / ۰۸۹ 

یا

• در اینترنت به آدرس ذیل مراجعه کنید:
 www.muenchen.de/sbh

ما
 • خدماِت مشاوره فردی و 

   مراقبت خوب در منزل را ارائه می دهیم

• در خصوِص پیش شرط های الزم و  
تأمین مالی خدمات پرستاری در منزل اطالع رسانی می کنیم   

• خدماِت حمایتی برای پرستاری روزانه را به 
بستگان (پرستار) معرفی می کنیم و   

• در صورت درخواست، در گفتگوهای 
روشن گرانه و میانجی گرانه با بستگان،     

شخص ثالث و مراکز خدماِت امدادی شما را همراهی می کنیم  

 ما به عنوان راهنما، شما را
در انتخاِب خدماِت متنوع

 مراقبت و پرستاری 
هدایت می کنیم.

 در این راستا همکاری نزدیکی
با مؤسسات ارائه دهنده

خدماِت مراقبت خارج از کلینیک (سّیار)
در نقاط مختلِف شهر داریم.

 شما می توانید آدرس مراکز تخصصی مراقبت
در منزل (FhV) را از مراکز خدماِت اجتماعی 

 (Sozialbürgerhäuser) بگیرید.

(FhV) مرکز تخصصی مراقبت در منزل 
که مسئول محل سکونت شما است را

لطفاً از لیست ضمیمه انتخاب کنید.

اگر آدرس در لیست موجود نیست
می توانید از مرکز خدمات اجتماعی

(Sozialbürgerhaus) مسئول این کار

لطفا به صورِت تلفنی وقِت قبلی بگیرید.

چگونه می توانید
با ما إرتباط برقرار

کنید؟


