
 

  

 

 دفتر سالمندان

سال و بستگان آنها  60دفتر سالمندان، برای افراد باالی 

موضوعات مربوط به دهد. در آنجا اطالعات همه  مشاوره می

کنید و درباره مشکالت راهنمایی  سالمندی را دریافت می

 شوید. می

های گوناگون در  ها و برنامه دفتر سالمندان، درباره فعالیت

دهد و شما را به فرد مسئول پاسخگو  شهر اطالعات می

 کند. معرفی می

 5402-8205 0511  5404و-  

 Seniorenbuero@laatzen.de  

2dttdlttk attdaezt at sdahtda S 

 راهنمایان شهرداری

ها  ها و درخواست راهنمایان شهرداری، در پر کردن فرم

 کنند. ها کمک می سازمانبرای ادارات رسمی و 

 1000-8205 0511 

 rathaus@laatzen.de 

 Rathaus Laatzen, Marktplatz 13 

 

 

های مشاوره مرکز رفاه اجتماعی اتحادیه  برنامه
  ایالت هانوفررفاه اجتماعی 

 کند مرکز رفاه اجتماعی موارد زیر را ارائه می

 ها و  کمک به خانواده 

 اشخاص در مسائل شخصی، خانوادگی یا اجتماعی

 های قانونی، مزایای  اطالعات مثال درباره مطالبه

 های کمک موجود، خدمات دیگر، مراکز و گزینه

 ها، مکاتبات، برقراری تماس  کمک در درخواست

 ادارات رسمی و اجرای مطالبات قانونیبا 

 جلسات مشاوره با هماهنگی تلفنی

 06-87446 0511 

 dw.laatzen@evlka.de 

attdaezt shde atdlttkkd tze 41 
 

 منطقه هانوفر

 امور مراقبتتیم 

  تیم منطقه هانوفر، مشاوره در امور مراقبت و تایید امضاء

 کند. برای وکالتنامه مراقبت را ارائه می

هر سه ماه یکبار، مشاوره همچنین در ساختمان شهرداری 

 شود. در التسن برگزار می

0511 5402-8205  

 

 بیمه تامین اجتماعی شهر التسن

بیمه تامین اجتماعی خدمات کمکی را برای ساکنین 

 در موضوعاتی مانند

های  های اجتماعی، اقامت شهری، ارائه خانه بیمه پایه، کمک

اجتماعی، گواهی حق مسکن، کمک هزینه مسکن، 

 کند. یکپارچگی و مشارکت ارائه می

 5010-8205 0511 

 teamsozialesicherung@laatzen.de 

 Rathaus Laatzen, Marktplatz 13 

 شبکه پناهندگان التسن

این شبکه، کمک و پشتیبانی را برای افرادی که به تازگی به 
 کند. اند ارائه می التسن آمده

در شبکه، به آلمانی، انگلیسی، عربی، ُکردی و در 
 شود. صورت درخواست، به فارسی صحبت می

  3962 3658 0511  

    0179 6109141یا 

  laatzen.de-in-info@willkommen

Laatzen, Marktplatz 3 
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 ورای مشورتی سالمندان

شورای مشورتی سالمندان یک مرکز پاسخگویی برای 

سالمندان شهر التسن است و موضوعات اجتماعی و فرهنگی 

 کند. را حمایت می

اعضای شورای مشورتی سالمندان، هر چهار سال یکبار از 

شوند و به  سوی سالمندان ناحیه شهری مربوطه انتخاب می

 کنند. میصورت داوطلبانه کار 

شورای مشورتی سالمندان جلسات مشاوره مرتب را 

کند و منافع آن را در برابر دولت و شهرداری  برگزار می

 کند. نمایندگی می

 موضوعات اصلی عبارتند از:

  موضوعات مربوط به مراقبت و سالمت 

  ترافیک و امنیت 

 سازی )کافه کامپیوتر( دیجیتال 

 ها، کلیساها و  دیهها، اتحا ایجاد ارتباط با انجمن

های سالمندان و مراکز  های مذهبی، با خانه گروه

 نگهداری و نیز مراقبت روزانه

 

  ها، لطفا برای همه برنامه

 وقت بگیرید.

 .در صورت نیاز، لطفا با خود مترجم ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه ها در شهر التسنبر  

 

 

 

 

Flyer Angebote in der Stadt Laatzen 

Sprache Farsi 

 

 

 

 کارگروه سالمندان و مهاجرت 

 پروژه سالمندان شهر التسن 

 دفتر سالمندان شهر التسن 

 هماهنگی یکپارچگی و مشارکت 

 شبکه پناهندگان التسن

 

 

 

 

 شورای مشورتی سالمندان التسن
Marktplatz 2, 30880 التسن 

 0511 8205-5424

 seniorenbeirat@laatzen.de  
ویرایش نخست 2022

 

mailto:seniorenbeirat@laatzen.de

