
 

  

 

 مكتب كبار السن

يقدم مكتب كبار السن المشورة لألشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عاًما ولذويهم كذلك. فهناك ستحصل على المعلومات  60عن 

وستتلقى المشورة  بشأن كافة القضايا ذات الصلة بالتقدم في السن

 في حالة وجود مشاكل.

وسيخبرك مكتب كبار السن عن األنشطة والعروض المختلفة 

 في المدينة ويُعين لك مسؤول تواصل مختص بقضيتك.

 5402-8205 0511 05118205-5404و  

  Seniorenbuero@laatzen.de  

 2tztklptkr 2مدينة التسن، مبنى 

 ُمرشدو اإلدارة

مرشدو اإلدارة يُقدمون لك يد العون عند ملء االستمارات 

 والطلبات الخاصة بالهيئات والمكاتب الحكومية.

 1000-8205 0511 

 rathaus@laatzen.de 

 Marktplatz 13 مبنى البلدية في التسن، 

 

 

عروض المشورة الخاصة بالرابطة الدياكونية 
 ألعمال الشماسة في مدينة هانوفر

 أعمال الشماسة تقدم

 الدعم للعائالت 
 واألفراد في القضايا الشخصية أو العائلية أو االجتماعية

  معلومات مثالا حول الدعاوى القانونية واإلعانات

وخيارات المتوفرة والخدمات األخرى وحول المرافق 

 المساعدة

  المساعدة في تقديم الطلبات وإجراء المراسالت

واالتصال بالهيئات الحكومية وإنفاذ المطالبات 

 القانونية

 تحديد المواعيد وفقًا لالتفاق الهاتفي

 60-87446 0511 

 dw.laatzen@evlka.de 

 Alte Rathausstraße 41 مدينة التسن، 
 

 منطقة هانوفر

 فريق الدعم في قضايا الرعاية

يقدم فريق منطقة هانوفر المشورة بشأن قضايا الرعاية ومنح 

 التواقيع المصدق عليها لتوكيالت الرعاية الصحية.

 

 تقدم االستشارة أيًضا كل ثالثة أشهر في مبنى مدينة التسن.

 5402-8205 0511 

 

 

 

 التأمين االجتماعي في مدينة آلتسن

التأمين االجتماعي يوفر المساعدة للسكان في قضايا، 

 مثل

التأمين األساسي، الخدمات االجتماعية، السكن الحضري، 

الوساطة للحصول على سكن اجتماعي، قسيمة استحقاق إعانة 

 السكن، بدل السكن، االندماج والمشاركة

 5010-8205 0511 

 teamsozialesicherung@laatzen.de 

 Marktplatz 13 مبنى البلدية في التسن، 

 

 شبكة لالجئين في مدينة التسن، ج.م.

مدينة  فيتقدم الشبكة المساعدة والدعم لألشخاص الجدد 
 التسن.

في الشبكة يتم التحدث باأللمانية واإلنجليزية والعربية 
 والكردية والفارسية عند الطلب.

 3962 3658 0511  0179 6109141أو  

 laatzen.de-in-info@willkommen 

 Marktplatz 3 مدينة التسن،
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 االستشاري لكبار السنلمجلس ا

المجلس االستشاري لكبار السن هو الجهة المختصة فيما يتعلق 

بكبار السن في مدينة التسن، وجديٌر بالذكر أنه يعمل على تقديم 

 الدعم في المتطلبات االجتماعية والثقافية.

يتم انتخاب أعضاء المجلس االستشاري لكبار السن كل أربع 

المنطقة المعنية وجديٌر بالذكر أنهم  سنوات من قبل كبار السن في

 يعملون على أساس تطوعي.

يوفر المجلس االستشاري لكبار السن ساعات عمل منتظمة، 

 والمجلس يُمثل اهتماماته فيما يتعلق بالسياسة واإلدارة.

 النقاط الرئيسية هي:

 القضايا الخاصة بالصحة والرعاية الصحية 

 المرور والسالمة 

  الحاسب اآللي(الرقمنة )مقهى 

  الحفاظ على االتصال بالنوادي والجمعيات والكنائس

والطوائف الدينية ودور التقاعد ودور رعاية المسنين 

 ودور الرعاية النهارية

 

 لالطالع على جميع العروض، نرجو تحديد موعد.

 إذا لزم األمر، يرجى إحضار مترجم معك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العروض في مدينة التسن

 

 

 

 

 

Flyer Angebote in der Stadt Laatzen 

Sprache Arabisch 

 

 

 

 

والهجرةمجموعة العمل الخاصة بكبار السن   

تسنالمجلس االستشاري لكبار السن في مدينة ال  

تسنمكتب كبار السن في مدينة ال  

 تنسيق االندماج والمشاركة

تسن، ج.م.شبكة الالجئين في مدينة ال  

 

 

 

 

داري لكبار السنالمجلس اال   
Marktplatz 2, 30880 التسن 

 0511 8205-5424

 seniorenbeirat@laatzen.de  
2022الطبعة األولى  

 

mailto:seniorenbeirat@laatzen.de

