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بازدید خانگی هامبورگ: 
ارائه  کننده کیست؟

»بازدید خانگی برای ساملندان«، یک برنامه داوطلبانه 
و رایگان از اداره امور اجتامعی است.

اداره امور اجتامعی، کار برپایی یک مرکز تخصصی 
بازدید خانگی هامبورگ برای ساملندان را به 

Albertinen Haus سپرده است. این مرکز تخصصی 
بازدید  های خانگی را سازماندهی می  کند. 

ما از گفتگو با شام خوشحال می  شویم.
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بازدید خانگی هامبورگ:
زندگی در خانه 

با اطالعات خوب 

زندگی فعال و مستقل، حتی در سنین باال، چیزی است 
که بیشرت ساملندان به دنبال آن هستند. از جمله این 
خواست  ها همیشه این است که آنها بتوانند تا زمانی 

که ممکن است در یک محیط قابل اعتامد زندگی 
کنند. برنامه  ها و خدمات در منطقه شهری در این 

زمینه کمک مهمی هستند. »بازدید خانگی هامبورگ 
برای ساملندان« درباره همین برنامه  ها و خدمات 

است. 

فرد بازدیدکننده می  تواند گوناگونی برنامه  ها و خدمات 
در منطقه شهری شام را برایتان رشح دهد. سپس باهم 

می  توانید بررسی کنید که آیا برای شام نیز گزینه  های 
مناسبی در میان آنها هست یا نه. اگر مایل باشید، 

مشاور، اطالعات متاس برنامه  ها را در اختیار شام قرار 
می  دهد. 

اداره امور اجتامعی، کار برپایی یک مرکز تخصصی 
بازدید خانگی هامبورگ برای ساملندان را به 

Albertinen Haus سپرده است. این مرکز تخصصی 
بازدید  های خانگی را سازماندهی می  کند. ما از گفتگو 

با شام خوشحال می  شویم.

بازدید خانگی هامبورگ:
زندگی در خانه 

با اطالعات خوب 

بازدید خانگی هامبورگ:
مسائل شام در اولویت نخست هستند: 

در طول بازدید خانگی هامبورگ شام می  توانید با 
مشاور درباره بسیاری ازمایل موضوعات و مسائل 

صحبت کنید، مثال:
 

وضعیت سالمت  •
محیط خانه و وضعیت مسکن  •

متاس  های اجتامعی، مشارکت اجتامعی  •
جابه  جایی، حرکت و تغذیه  •

کمک  های خانگی  •
کمک به مراقبت و کمک به بستگان  •

مشارکت داوطلبانه  •
ارتباط دیجیتال و فن  آوری  های ارتباطی  •

وضعیت مالی  •

آیا موضوعی وجود دارد که 

بازدید خانگی هامبورگ:
به این ترتیب در آن رشکت می  کنید

شام امسال 80 ساله می  شوید: در این    •
صورت از شهرداری هامبورگ یک نامه    

روز تولد همراه با یک تاریخ پیشنهادی    
برای بازدید دریافت می  کنید.   

شام زیر 80 سال یا باالی آن هستید:   •
در این صورت کافی است با ما متاس     

بگیرید و یک قرار مالقات را مستقیام با    
مرکز تخصصی هامهنگ کنید.   

رصف  نظر از آن که در خانه خودتان یا در مرکز اسکان 
یا مراقبت زندگی می  کنید، می  توانید در برنامه بازدید 
خانگی هامبورگ رشکت کنید. گفتگو با شام می  تواند 
در خانه یا در اداره ناحیه شام انجام شود. اگر مایل 
بودید می  توانید یک فرد مورد اعتامد خودتان را نیز 

به جلسه دعوت کنید. و البته هر لحظه می  توانید به 
گفتگو پایان دهید. 

پرسش  هایی دارید؟ در این صورت با کامل میل متاس 
بگیرید. تلفن: 4725-81 55 040 

یا برای ما نامه بنویسید.

بازدید خانگی هامبورگ:
در یک نگاه

در یک گفتگو، به شام درباره برنامه  های     •
گوناگون برای ساملندان در منطقه شهری شام     

اطالعات داده می  شود.  
گفتگو ممکن است در خانه شام یا در اداره     •

ناحیه شام برگزار شود.  
با کامل میل می  توانید یک فرد مورد اعتامد     •

خودتان را به جلسه دعوت کنید.  
مدت جلسه را شام تعیین می  کنید.  •

توصیه مربوط به کرونا:   •
برای محافظت از شام، مقررات بهداشتی ویژه    

کارکنان بازدیدکننده در هنگام بازدید خانگی به    
شدت رعایت می  شوند.   


