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  40ورقة المعلومات رقم   

الخروج والتعافي -الرحالت    
  لمحتاجى المساعدة و الرعاية و ذويهم

بين أألناس الغير قادرين على  األساسيةالرحالت تختلف في احتياجات  تتجاوز غالبا فترة أإلجازة  , حيويةألالسفر متعة ويزيد من 
ولهذه  ن المسافرين اآلخرين�األطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية ذوى ألمهات أو اآلباء واالحركة و اللذين يعانون من الخرف  

أألسباب يمتنع الكثيرين من المعاقين و ذويهم عن القيام بالرحالت .و لكنه يوجد بالفعل الكثير من العروض الخاصة مصحوبة 
تكون هى العامل أألساسى فى إتخاذ القرار  بالمساعدات الشخصية . و المهم هنا هو المعلومات وتفاصيل العروض السياحية و

 باإلشترك بالرحلة .

ر !على عدم التخلي عن السفأإلحتياج للمساعدة  إحرص على الرغم من    
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 الخروجات لذوى محتاجى الرعاية

 كين بالرحلة ,يجب أن يكون إعادة شحن الطاقة و تخفيف العبء حلة .جزء مهم مخطط له مع برامج الرعاية بالمشاركة مع المشار 
و مخففى العبء عن العائالت و أإلتحادات يقدمون الرحالت مصحوبة بالرعاية لمحتاجى الرعاية و جماعات المساعدة الذاتية،

المساعدة . فى حالة الرحالت الفردية يجب أألخذ فى أإلعتبار إتاحة وقت فراغ حر للشخص القائم بتقديم الرعاية  و على سبيل المثال 
يحل محله . ترتيب من   

أو ألحواجز الخلو من العوائق   

 أو معطلةهناك أي حواجز مرهقة لم يكن إذا العوائق أو حق المعاقين هو تفهم ضرورة سهولة وصوله , و هذا يكون متاحا الخلو من 

ألصم أو من يعانون من ضعف فى أإلبصار أو ألعميان . كرسي متحرك،لمن يجد صوبة فى الحركة ,مستخدمى   

القدرة على  يعني في واقع األمر في كثير من األحيان فقط "العروض السياحية " �� الخلو من الحواجز أو العوائق صطلح "� إن
و لهذا السبب يظل ذلك محل تساؤل .متحرك " ألكرسي الوصول بال  

 مميزات الجودة 

ات السياحية فى ألمانيا . إنها تمكن جميع المستخدمين " الرحالت للجميع "  هى نظام جديد للمعلومات و التقييم فى الفنادق و الوجه
. وبناء على معلومات مفصلة موثوقة مناسبة يمكن اختيار العروض الحصول على العرض الالئم له لتقييمه .  

 يوضح البكتوجرام المزيد عن الرحالت الجماعية المشار إليها . و ذلك على الرابط : 
http://www.reisen-fuer-alle.de/die_kennzeichnung_311.html 

 التكاليف و التمويل 
 الرحالت متعة شخصية . و التكاليف تتكون مما يلى :

. قيمة تكاليف الفندق ( أإلقامة و الوجبات )1  

. قيمة تكاليف السفر إلى مكان قضاء أإلجازة و العودة  و كذلك2  

. تكاليف العناية و الرعاية 3  

الخ ...ات، رسوم الدخول، والهدايا التذكارية،نزه. المصروفات أإلضافية لل4  

تدفع الرعاية حيث تأمين الرعاية صندوق النفقات المتعلقة الرعاية من المطالبة بالتمريض يمكن  رعاية مستوى��  وجود ألفي ظل 
.ضافيةأإلالمؤقتة وخدمات الرعاية   

يغطي تكلفة  وصندوق الرعايةيتحمل � الرعاية النهارية قصير أو لمدى ما تم أإلستعانة فى مقصد الرحلة بمؤسسة رعاية إذا 
.الخدمات المتاحة وفقا لمستوى الرعاية  

للمعلومات و الحجز يمكن أإلستعانة بمقدمى الرحالت للرحالت بالمساعدة و لذوى الكراسى المتحركة . يوجد على أإلنترنت بوابة 
ات مساعدة مثل " رحالت بدون حواجز أو معوقات " , " إجازة و رعاية للرحالت و مقدمى الرحالت و ذلك من خالل أإلستعانة بكلم

 " و كذلك " فنادق الرعاية ". 

 إن العاملين في مركز الرعاية التمريضية يسعدهم أن يقوموا بتقديم المشورة لك. 

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

في برلينالتأمين الصحى مراكز تقديم الدعم تتبع برلين وتأمين الرعاية و  


