
Löwenherz الخدمات الخارجية لدار األطفال املَيْئُوس من شفائهم 
معلومات لألرس التي لديها أطفال مصابون بأمراض خطرية

تَُعّد الحياة اليومية مع طفل مصاب مبرض خطري مرهقة، حيث يكاد يكون مستحيًل أن تتوفر حياة يومية „عادية“ يتبقى فيها وقت لإلخوة 
اآلخرين. أضف إىل ذلك الخوف من املوت؛ لذا فللتخفيف عنك، ميكن للمتطوعني مساعدتك.
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.)www.einfache-sprache.com( تم نقل هذا النص إىل لغة بسيطة مبساعدة الدكتور منصور إسامعيل

 ما الذي نقدمه لكم
يقوم املساِعدون واملساِعدات بزايرة عائتلك 

مرة واحدة يف األعسبو لمدة وحايل لثث 
اسعتا يف المنزل، ويدعنومك وعائتلك يف 

الحاية اةيمويل. في ، ًلثمقوضن وعم اًقت 
الفطل أو اباشل المضير، أو وبعلين عم 

. أشقائمه أو تيحدوثن مهعم

ال يمملل نكساعِدات والمساعِدني القايم 
بالماهم اةيبطل أو اهمم ارلعةيا الصحةي، وأا ً

يض ال يممهنك إجراء األعمال ااتكلبةي 
وتقديماه إىل الستاطل أو امأتلين الصحي 

ومه ال شيرتكون كذلك يف األعمال المنز.لية

إذا تنك بحةجا إىل الدعم يف هذه الماجال،ت 
فنكميك االتصال بان بصانتف المنسقين. فنحن 

نسعد لمساعدتك يف اوثعلر عىل واسئل 
دة المةبسان. المساعَ

ما هي الفئة املستهدفة
نحن نساعد األرس التي لديها أطفال أو شباب 
مصابون بأمراض خطرية يف املنزل، فيمكن ألي 
أرسة من األرس التي لديها طفل أو شاب يعاين 

من مرض خطري )من سن 0 حتى 24 سنة( 
التواصل معنا، حيث ندعم األرس القاطنة يف 
مدينتَي برمين أو ساكسونيا السفىل. يف هذه 

الحالة لن تتكلف أي نقود. 

التواصل:
إذا كانت لديك أي أسئلة أو كنت تحتاج إىل 

دعم، فل ترتدد يف االتصال بنا.
مؤسسة دار األطفال امليئوس من شفائهم

لة  Löwenherz املسجَّ
46 أورس دير شليفموال، 28203 برمين

هاتف: 0421/336230-0
الربيد اإللكرتوين:

ambulant@loewenherz.de

من نحن
 بعوناتلحن ملانقسوملن واتطوعون ان 

 ماا تلخايجرة لاردد ناس ملخ ةسسؤمل
 طفاألاملئيل او

.Löwenherzفشائهم 
 نحنعين. فوطتم الماهم نوسقنالم م 
ن  لوح عدةاك وألرستك المسل  ينظقدمِّ

مب ةصاخلا ترااسفتساال .كلفض طر

يتكون فريق املساعدين واملساعدات من 
فئات عمرية مختلفة، فمنهم الطلب 

والعاملون واألمهات واآلباء، وما إىل ذلك، 
ممن يرغبون يف مساعدة عائلتك. ومع 

ذلك، فل يُسمح للمساِعدين واملساِعدات 
بالقيام مبهام األطباء واملمرضات واملوظفني 

اإلداريني واملساعدين املنزليني أو األخصائيني 
االجتامعيني.

www.loewenherz.de       Telefon: 04 21 / 33 62 30 - 0 




