
 

   04صحيفة المعلومات رقم 
 2 من   1صفحة    01/22غرفة تمريض 

 4ورقة المعلومات رقم  

 عروض الدعم خالل الحياة اليومية

تهدف عروض الدعم خالل الحياة اليومية لتوفير الدعم والراحة للمحتاجين للرعاية وكذلك رعاية األقارب وإشراك مقدمي الرعاية 
 المقربين اآلخرين. 

 يورو شهريًا.  125( الحصول على مبلغ إعفاء قدره 5-1في حالة الرعاية المنزلية، يحق لجميع المستفيدين من مستويات الرعاية )

 يمكنني استخدام مبلغ اإلعفاء؟ أين 

 خدمات رعاية المعترف بها منخفضة الحد (1

 الرعاية المنزلية  (2

 خدمات المرافقة العامة والرعاية من قبل مقدمي الخدمة المعتمدين  (3

 في النظافة الشخصية، مثل االستحمام أو االستحمام 1يمكن أن يساعد مستوى الرعاية  (4

 مساعدة الحي التطوعية (5

 (9الرعاية النهارية أو الليلية )ورقة المعلومات رقم خدمات  (6

 (.8ورقة المعلومات رقم  -خدمات الرعاية قصيرة األمد )الدفع المشترك  (7

 من هو مقدم الخدمة المعتمد

يمكن االطالع على نظرة عامة حول خدمات وعروض الرعاية المعتمدة والمعترف بها على موقع الويب الخاص بدعم مركز 
 االختصاص.
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 محددة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تقدم خدمات التمريض مثل هذه الخدمات نظير رسوم 
 من المهم معرفة التكاليف المتضمنة مسبقًا.

 كيف أستفيد من المزايا؟

يمكن الحصول على مبلغ اإلعفاء استنادا لدرجة الرعاية. يتمتع المستخدمون بخيار تحديد أحد العروض إضافة لمحور الخدمة، 
 ية.مثل الرعاية الشخصية لألشخاص المصابين بالخرف أو المساعدة في المهام المنزل

يمكن دفع الفاتورة مباشرة ثم تقديمها إلى صندوق تأمين الرعاية التمريضية السترداد المبلغ، أو يباشر مقدم الخدمة عملية التسوية 
مع صندوق تأمين الرعاية التمريضية بعد إتمام االستشارة. وهنا، يتم التوقيع على ما يسمى إقرار التنازل. عادة ما يتم دفع فاتورة 

 على أساس شهري.الخدمات 
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   04صحيفة المعلومات رقم 
 2 من   2صفحة    01/22غرفة تمريض 

 مساعدة الحي التطوعية

يمكن للمعارف والجيران واألصدقاء الذين يعيشون في المنطقة المجاورة أيًضا إرسال فاتورة إلى صندوق تأمين الرعاية التمريضية 
 يورو في الساعة كـ "مساعدين متطوعين في الحي". لهذا يجب استيفاء المتطلبات التالية: 8بما يصل إلى 

  ساعات أو  6دورة أساسية لمدة 

 دورة متقدمة مدتها ساعتان في حالة توفر مؤهل معادل 

  ، التسجيل في صندوق الرعاية التمريضية للشخص المحتاج للمساعدة 

  ، دعم مستفيدين بحد أقصى في نفس الوقت 

 يعيشون في منازل منفصلة 

 أال تكون مشارًكا في الرعاية 

  ، "السن القانوني لـ "مساعد الحي التطوعي 

  درجة العالقة موجودة. وهذا يعني أن أجداد األجداد ألحفاد األحفاد واألعمام والعمات 3قد توجد عالقة فقط من سن .
 وبنات األخوة وأبناء العم ، وكذلك أبناء العمومة يمكن أن يصبحوا نشطين "كمساعدين متطوعين في الجوار".

 اص المهتمين عرض وطباعة معلومات ووثائق أكثر تفصيالً على موقع مركز كفاءة دعم الرعاية.يمكن لألشخ
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 باإلضافة إلى ذلك، يمكن طلب قواعد الرعاية في برلين.

 المبلغ المتبقي

 يونيو من العام التالي.  30إذا لم يتم استخدام المبلغ خالل السنة، يمكن االستفادة من المبلغ المتبقي حتى 

 زيادة مبلغ اإلعفاء

للمرضى الخارجيين إلى عروض للدعم اليومي. هنا، يمكن استخدام خدمات الرعاية ٪ من المزايا العينية 40من الممكن تحويل 
 والمساعدة المنزلية بدالً من الرعاية األساسية.

 نحن موظفي مراكز دعم الرعاية و نسعد بتقديم المشورة

 59 500 59 0800رقم الخدمة المجانية: 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

 الداعمون لمراكز تمريض الرعاية هم مدينة برلين و شركات التأمين و الرعاية الصحيه ببرلين

https://www.pflegeunterstuetzung-berlin.de/service/schulungsangebote/nachbarschaftshelferin
http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

