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Informationsblatt Nr. 9 

  نهارية الرعاية ال 
___________________________________________________________________ 

الحياة المنزلية. في هذه الحالة، فى هذه الحالة بعيدا عن   من يحتاجون للرعاية  لديهم الفرصة فى رعايتهم لجزء من اليوم
غير لمرضى الداخليين. الحق في الحصول على الرعاية النهارية � جزئية ما يسمى رعايةفييمكنه قضاء بعض الوقت 

�محدود بوقت .

 الرعاية النهارية تقدم فى هذه الحاالت 

تدهور مفاجئ فى حالة المحتاج للرعاية . حدوث  *  

 * فى حالة أإلستغناء عن الشخص القائم بتقديم الرعاية .

 * إذا لم يريد مقدمى الرعاية ( جزئيا) مواصلة العمل . 

اليوم خالل بضع ساعات إشرافالمحتاج للرعاية ل عندما يحتاج *   

يتم رعاية كبار السن و مرافقتهم و العناية بهم و فيما سوى ذلك يعيشون فى مساكنهم النهارية فى مؤسسات الرعاية 

جب أن تكون قادرا على التنقل و لست مقعدا بالسرير و تتلقى الرعاية المنزلية الخاصة . و إلستخدام العناية النهارية  ي

 الخاصة بمنزلك فى الفترة الليلية و فى الصباح و فى المساء و فى عطالت نهاية أإلسبوع .

ا بعد ها خدمة إنتقال تقوم بإصطحاب محتاجى الرعاية من منازلهم فى الصباح و تعيدهم إليهدينهارية ل كل دار رعاية

 الظهر . و خدمة أإلنتقال مقدمة من مقدم الخدمة كجزء من خدمته .

ل :ة على سبيل المثامركز الرعاية النهاري يقدم  

  * العناية و الرعاية من قبل متخصصين .

 * التواصل ألمجتمعى مع أآلخرين المحتاجين للرعاية .

للرعاية .* أألنشطة و العروض طبقا لقدرات كل شخص من المحتاجين   

 * وجبات غذائية جماعية .

 * تخفيف العبء عن القائمين بتقديم الرعاية الشخصية .

أإلقامة الجزئية مع بيان إسم للحصول على لصندوق تأمين الرعاية المختصة طلب  بناء على تقديم الرعاية النهارية، تقدم

المتعلقة والرعاية االجتماعية، ولكن ليس الرعاية قات . يدفع صندوق الرعاية تكاليف النفالمؤسسة و عدد مرات أإلستخدام

) يمكن 4ورقة المعلومات رقم المساهمة الشخصية التي (انظر و بناء عليه توجد نسبة من لتكاليف الفندق واالستثمار. 

مباشرة من مرافق الرعاية النهاريةيتحاسب االستفادة من الدعم واإلغاثة الخدمات. صندوق الرعاية المخصصة   
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�
يقدم المبالغ النقدية  التالىة كإضافة للمقابل المادى للرعاية أو خدمات الرعاية العينية صندوق تأمين الرعاية   

 

 الخدمات العینیة 

 

 

 درجة الرعاية 
 

 

� 

 
1 

 

يورو  �689  

 

2 

 

يورو �1298  

 
3 

 

يورو �1612 4 
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يورو �1995  
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الرعاية يسعدهم تقديم الدعم و النصيحةالعاملين و العامالت فى مراكز   

Kostenfreie Servicenummer: 0800 5950059 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

في برلينالتأمين الصحى مراكز تقديم الدعم تتبع برلين وتأمين الرعاية و  


