
i

عربي 

English فارسی 

Français Hrvatski

Русский Српски

Türk Polski

www.hamburg.de/hamburger-hausbesuch

 

النارش    
مدينة الهانزا الحرة هامبورج

مصلحة العمل والصحة والشؤون االجتامعية واألرسة 
واالندماج

قسم الصحافة والعالقات العامة
Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg

الهاتف: 78 77 63 428 – 040 
publikationen@soziales.hamburg.de :الربيد اإللكرتوين

إدارة التَحرير
مركز ألربتينن هاوس - مركز رعاية املسنني 

وطب الشيخوخة
مكتب بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ لكبار 

السن
Sellhopsweg 18-22, 22459 Hamburg

الهاتف: 25 47 81 55 – 040 
hamburger-hausbesuch@hamburg.de :الربيد اإللكرتوين

www.hamburg.de/hamburger-hausbesuch :املوقع اإللكرتوين

اإلخراج
RIESS medien

الصور
istockphoto.com/alvarez، www. ،(صورة الغالف) جايب شتولتنبريج

colourbox.de

الطباعة
print24

اإلصدار
09/2022

بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ“: 
من هو مقدم الخدمة؟

„بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ لكبار السن“ 
هو عرض تطوعي ومجاين تقدمة هيئة الشؤون 

االجتامعية.

وقد كلفت هيئة الشؤون االجتامعية مركز „ألربتينن 
هاوس“ بإنشاء مركز تخصيص لبيت هامبورج 

„هامبورجر هاوسبيزوخ لكبار السن. وينظم املركز 
التخصيص عمليات ارتياد املؤسسة. 

يرسنا إجراء مقابلة معكم.

  هامبورجر

  هاوسبيزوخ

  لكبار

  السن
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بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ“:
عش املعلومات الجيدة 

من مصدرها 

العيش بشكل نشط تحدده بنفسك - حتى عند التقدم 
يف العمر، هذا ما يريده أغلب الناس. ويتضمن هذا 

دامئًا الرغبة أيًضا يف أن يظل اإلنسان قادًرا عىل السكن 
يف محيط جدير بالثقة. وتعد العروض والخدمات التي 

يقدمها الحي وسيلة مهمة للمساعدة. ويعتني بها بيت 
هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ لكبار السن“. 

ميكن أن يقوم الشخص الزائر بتعريفك بتنوع العروض 
والخدمات التي يقدمها لكم الحي. كام ميكن التفكري 

يف مدى توافر إمكانيات مناسبة لكم. وعند وجود رغبة 
لديكم، ميكن ملقدمة أو مقدم االستشارة توفري طريقة 

االتصال مبقدمي العروض لكم. 

وقد كلفت هيئة الشؤون االجتامعية مركز „ألربتينن 
هاوس“ بإنشاء مركز تخصيص لبيت هامبورج 

„هامبورجر هاوسبيزوخ لكبار السن. وينظم املركز 
التخصيص عمليات ارتياد املؤسسة. يرسنا إجراء مقابلة 

معكم.

بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ:
موضوعاتكم محل الرتكيز 

ميكن ملقدمي االستشارة رشح الكثري من املوضوعات 
واإلجابة عىل االستفسارات خالل زيارتكم لبيت 

هامبورجر هاوسبيزوخ، مثل:
 

الوضع الصحي  •
املحيط السكني وظروف السكن  •

العالقات االجتامعية، الروابط املجتمعية  •
الحركة والتنقل والتغذية  •

املساعدات املتعلقة بامليزانية  •
الحاجة إىل التمريض والعناية باألقارب  •

املشاركة التطوعية  •
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرقمية  •

الوضع املايل  •

هل هناك يشء ترغب يف الحديث عنه؟ سوف يكون 
املوضوع الذي ترغب يف مناقشته هو محل االهتامم 

خالل مقابلتنا.

بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ:
هكذا تكون فيه

سيصل عمرك خالل العام 80 عاًما: سوف تتلقى  •
من مدينة هامبورج رسالة تهنئة بعيد امليالد   

تحتوي عىل  
اقرتاح باملوعد.   

عمرك يقل عن أو يزيد عىل 80 عاًما:   •
ميكنك االتصال بنا واالتفاق مبارشة عىل موعد   

بالجهة   
املختصة.   

ميكنك املشاركة يف بيت هامبورج „هامبورجر 
هاوسبيزوخ، سواء كنت تعيش يف شقتك الخاصة أو 
يف أحد مرافق سكن ورعاية كبار السن. وميكن عقد 
املقابلة لديك باملنزل أو يف إدارة الحي املعنية بك. 

كام ميكنك دعوة شخص تثق به من أجل الحضور يف 
املقابلة. وميكنك بالطبع إنهاء املقابلة يف أي وقت. 

هل لديك املزيد من األسئلة؟ يرسنا تلقي اتصاالً منك. 
الهاتف: 81-4725 55 040  

أو اكتب رسالة لنا.

بيت هامبورج „هامبورجر هاوسبيزوخ:
نظرة عامة

سوف تتلقى معلومات خالل مقابلة عن العروض   •
املتنوعة  

املتوفرة لكبار السن يف الحي التابع لكم.  
وميكن عقد املقابلة لديك باملنزل أو يف إدارة الحي   •

املعنية   
بك.  

ميكنك دعوة شخص تثق به من أجل الحضور يف   •
املقابلة.  

أنت من يحدد مدة املقابلة.  •
تنبيه بسبب كورونا:   •

من أجل حاميتك، تُطبق إجراءات النظافة الصحية   
بشكل   

صارم لجميع القامئني بالزيارة خالل الزيارات   
املنزلية.   


