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 تامولعملا ةفيحص

 ةيموكحلا ةياعرلا تالدب نوناق  28.مقر

 ةيلارديفلا نيلرب ةيالو يف ضيوعتب ةبلاطملا نوقحتسي مصلاو مُكبلا صاخشألاو ةريبك ةيرصب ةقاعإب نوباصملا صاخشألا

 تامدخ تالدب تسيل تالدبلا هذه .ةقاعإلا ىلع ةبترتملا ةيصخشلا تاقفنلل ةيموكحلا ةياعرلا تالدب نوناق بجومب

 .لوصألاو لخدلا نم ىرخأ غلابم يأ نع ةلصفنم تالدبلا هذه .ةيعامتجا

  تابلاطملل ةقبسُملا طورشلا

   :يلي امك رابتعإلا نيعب دارفألا عضو متي ،نوناقلا اذه نم 1 ةداملا بجومب

 ةيرصب تاقاعإ تدجاوت اذإ وأ نينيعلا اتلك يف 1/20 زواجتتال راصبإلا ةدح تناك اذإ ،ةديدشلا ةيرصبلا ةقاعإلا •

 ىمعلا ناكو ةقاعإلا نم %100 ةجرد يف راصبإلا ةقاعإ تببست اذإ ،ةلاحلا يه هذه .ةدشلا يف ةيواسم ىرخأ

 ".دعب عقي مل

 متي ةهباشم ةدش تاذ ىرخأ تاقاعإ تدجو اذإ وأ نينيعلا اتلك يف 1/50 زواجتتال راصبإلا ةقد تناك" اذإ ،ىمعأ •

  ".ةيرصبلا ةقاعإلا هذهل ةيواسم اهرابتعا

 ةيعمس ةقاعإ وأ رمعلا نم عباسلا ماعلا لبق ثدح ممص وأ يقلخ ممصب نوباصم" دارفأ مه مصلا صاخشألا •

 متي رخأتم تقو يف ترهظ ممصلل ةيواسم ةيعمس ةقاعإب وأ ممصلاب نوباصملا صاخشألا .ممصلل ةيواسم

 ."قطنلا يف ديدش بارطضإ ببسب %90 نم ربكأ ةقاعإلا ةجرد تناك اذإً امُص مهرابتعا

 01.07.2019 نمً ارابتعإ يموكحلا ةياعرلا تالدب نوناقلً اقفو ةياعرلا تالدب

  وروي 147,98         ً ايرهش     :ممص وأ ةديدش ةيرصب ةقاعإ

 وروي .295,96         ً ايرهش   :ممص  و ةديدش ةيرصب ةقاعإ

 وروي 591,93         ً ايرهش      :ىمعأ

 وروي 1189.00       ً ايرهش     :مصأو ىمعأ

  .لوصألاو لخدلا ىلعً اءانب ةيعامتجإلا ةمدخلا تالدب راطإ نمض ،ةجاحلا دنع لدبلا غلبم ةدايز نكمي

 ىلإ كلذ يدؤي نأ نكمي .يميلقإلا ةياعرلا لدب نوناق تحت يبسانت ٍلكشب ةياعرلا لدب نمض ةياعرلا نيمأت تانوعم ديق متي

 ديق متي 5-2 ةياعرلا تايوتسم يفو ،€ 145,36 ديق متي ،2 ىوتسملا يف .اهنم صلختلا وأ ةيميلقإلا ةياعرلا ضفخ

 متي ال ،ةلاحلا هذه يف هنإف ،ةلصلا يذ غلبملا نود نوكي ةديدشلا ةيرصبلا ةقاعإلا لباقم قاقحتسالا نإ ثيحو .€ 179,85

 دعب ىمعلا ثدحي امدنع ةيميلقالا ةياعرلا لدب غلابمل ةضفخم ٍةروصب ةياعرلا لدب عفد طقف متي .ةيميلقلالا ةياعرلل لدب عفد

 .روهدتم يحص عضو

ً اقباس فرُعت) ةخسارلا قوقحلا تالاح يف  .لماكلاب SGB XI بجومب ةياعرلا لدب عفد متيس (نيزجاعلا ةياعر لدب :مساب

 ..طقف ةيميلقإلا ةياعرلا لدب فصن عفد متي ،ةياعر راد يف ضيرملل ةيلخادلا ةلماكلا ةياعرلا نم ءزجك

 :01.07.2019 نمً ارابتعا تاسسؤملا يف ةيلاتلا تالدبلا عفد بجوتي 

  وروي 295,97 ىمعلا ةلاح يف •

 وروي 594.50 ممصلاو ىمعلا ةلاح يف •

  وروي 73,99 ممصلا وأ ةديدشلا ةيرصبلا ةقاعإلا ةلاح يف •

 وروي 147,98 ممصلاو ةديدشلا ةيرصبلا ةقاعإلا ةلاح يف •

 .بلطلا نع ةلوؤسم ةينعملا ةيميلقإلا ةطلسلا

  :نم تامولعملا نم ديزملا يقلتً اضيأ نكمي
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Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin gegr. 1874 e.V. (ABSV) 
  ً(ايرصب نيقاعملاو نيفوفكملل ةماعلا نيلرب ةيعمج)

Auerbacher Str. 7 
 نيلرب  14193

 0 88 895 - 030 :فتاهلا مقر
 99 88 895 - 030  :سكافلا مقر

 info@absv.de :ينورتكلإلا ديربلا
 www.absv.de عقوم ينورتكلإ:

 ةريثك تامدخ نيب نم يليام ABSV رفوي
  عيبلاو ةراشتسالا عم ةيحصلا تادعاسملل ضرعم •
  ةيلمعلا ةايحلا تاراهم ىلع بيردتلا •
  تاعومجملا ضورع •
  ً ايرصب نيقاعملاو نيفوفكملل ققش •
  ةيميلقإ تاعومجم •

 ً ايرصب نيقاعملل ةراشتسإلا بتكم

Turmstraße 21, Haus M 

10559 Berlin 

 نيلرب  

 246 45 9018 – 030  :فتاهلا مقر
 252 45 9018 – 030  :سكافلا مقر

bfs@ba-mitte.berlin.de 

Hörbehinderten Beratungs- und Informationszentrum (HörBiz)                              
 (ةيعمسلا ةقاعإلا تامولعم زكرمو ةيراشتسم)

Breite Str. 3          Sophie-Charlotten-Str. 23 a 
13187 Berlin         14059 Berlin 

 75 23 60 32 – 030  :فتاهلا مقر      15 11 54 47 – 030 :فتاهلا مقر
 76 23 60 32 – 030 :فتاهلا مقر      84 44 47 47 – 030 :سكافلا مقر

berlin.de-pankow@hoerbiz    ديربلا ينورتكلإلا :charlottenburg@hoerbiz- ديربلا ينورتكلإلا:
berlin.de 

Gesellschaft zur Förderung der Gehörlosen in Berlin e.V. (GFGB) 
 (GFGB) (.e.V مُّصلا معدل نيلرب ةيعمج)

Friedrichstraße 12, 10069 Berlin,  
 51/52 170 25 – 030  : فتاه

 99 66 77 74 – 030         :سكاف

 كل ةروشملا ميدقتب ءادعس نونوكيس ةياعرلا زكرم يفظوم نإ

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

 .نيلرب ةموكحو نيلرب يف نيمأتلا تاكرش يه ضيرمتلا معد زكرم نع ةلوؤسملا ةهجلا
  :ةلاحلا

http://www.absv.de/
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

