
 

  مدةينةرعةيةمركز 
كوبورج
للمشورة و المعم

 

 من أجل رعةية التحتاجي و أسمهم ف 
مدةينة كوبورج و ضواحيها

 للتشتاور معنتا ، ننصح بأخذ ميعتاد بتالتاتف لنجنب فتتات
 تالنتظتار.و ذلك عن طريق مكتب تالرعةية تالتجتمتاعية

 لمدةينة كوبورغ   مكتب تالمدمة ع رقم تليفون
09561 / 891555

 و تصل إلنتا ف تالوقتات تالتالة
من  تالتني إل تالميس

16:00ت  تالستاعة   ح08:00ةمن  تالستاع
12:00 حت تالستاعة08:00تالمعة من  تالستاعة 

 و عدة  متا ةيكون مركز تالرعةية متتاح للمشورة تالليفونية
-: بمدون أخذ ميعتاد ستابق و ذلك ع رقم تليفون

     09561 / 892550 / 892551

 يستطيع أقتارب تالتحتتاتجي للرعةية  تالوصول للمكتب تالتختص بهم ف
 تالوقتات تالتالة

18:00 حت تالستاعة 08:00من تالتني إل تالالاثتاء من تالستاعة 
13:00 حت تالستاعة 08:00تالربعتاء من  تالستاعة 

18:00 حت تالستاعة  08:00تالميس و  تالمعة من تالستاعة  
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 إذا كنت لستستطيع لبسباب صتحية زيارة مركز الرعةية .
.نرجو منك الواصل معنا معن طريق التصال الاتف

موامعيد العمل



 مهذا ما ةيوفره مركز الرعةية
 ةيقوم تالعتامالت و  تالعتاملي ف مركز تالرعةية بتقمدةيم تالعم و

. تالشورة لتحتتاج تالرعةية و أسمهم
 سوف ةيعمل مكتبنتا تالتختص بشك واثيق مع أس تالتحتتاتجي

للرعةية ف ك تالمور تالتعلقة بتالرعةية، مثل
 تا

. سوف نعلنكم عن إمكنيتات تالرعةية ف تاليت
. سوف نستاعمدكم ف تالتحث عن منل منتاسب

 سوف نعطيكم تالصيتحة حول كيفية تالعتامل مع
. تالأمينتات و تالفوتائمد تالتجتمتاعية و مستائل تالمويل

 أةيضتا قبل تالأكمد من أحقية تالرعةية ، ةيعلم مستشتارينتا تالأمي
  تالرعةية  و كذلك  بلةية ممدةينة كوبورج و ضوتاحيهتاتالصح و

 عن . متامهيه  تاليتارتات و تالستاعمدتات تالتتاحة لك .ف حتالة
تالقتاء بتالنل لم ةيعمد مكنتا

متا ه تالمكنيتات تالتتاحة من رعةية لكبتار تالسن و
. خمدمة تالرتافقة ف ممدةينة كوبورج و ضوتاحيهتا 

. متاذتا ةيوتجمد من إمكنيتات أخرى لعمك
 تالشورة متتاحة ف تاستقالل تتام عن تالأمي تالصح أو

 تالفوتائمد تالتجتمتاعية و أةيضتا متتاحة لن ةيتبع تالأمي
. تالتاص أو لن مهم من تالغي مؤمن عليهم

 بتالضتافة إل تالعلومتات تالعتامة  ةيوتجمد أةيضتا ف مركز تالرعةية
مشورة فردةية أو شتاملة

 ةيقوم تالستشتارتات و تالستشتارين مهنتا بمدعم طتالب تالستاعمدة  ف
تنسيق تالطوتات تالفردةية، إذتا لزم تالمر عن طريق

.فتة أطول

رمن اليد أن نذك

 تمويل و إدتارة مركز تالرعةية ةيتم تت رعةية ك من تالمريض و
. تالأمي تالصح تالكوم متمعتا مع ممدةينة كوبورج و ضوتاحيهتا

البساس القانون
ج من قتانون تأمي 92  §  تالرتجع لقتامة مرتاكز تالرعةية مهو  

.تالمريض

 العملطريقة

نصيتحة متاةيمدة ومستقلة. و
مرتاكز تالرعةية تعمل عن كثب مع غيمهتا من

. تالرتافق وتالمدمتات وتالدتارتات معتا
مع تالفتاظ  ع تالسية وتالكتم .

للتصال
Pflegestützpunkt Coburg

Oberer Bürglaß 1
96450 Coburg

Tel.: 09561 / 892550 / 892551
pflegestuetzpunkt@coburg.de

www.coburg.de/pflege

التكتب التختص بأقارب التحتاجي للرعةية
Treff am Bürglaßschlösschen

AWO – Mehr Generationen Haus
Oberer Bürglaß 3

96450 Coburg
Tel.: 09561 / 94415

09561 / 5126333
Fax: 09561 / 95643

awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de
www.awo-treff-coburg.de


