
لغات أخرى

املشورة الطبية 
بالقرب منك

Gesundheitsberatung in Ihrem Viertel

Health guidance in your neighborhood

Mahallenizde sağlık danışmanlığı

Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

Медицинская консультация в вашем районе
Doradztwo zdrowotne w Twojej okolicy 

مشاوره سالمت در ناحیه شام



2

 ما املقصود بقسم
 الخدمات الطبية؟

 من يستطيع
 التواصل معنا؟

نحن نساعدك عىل وضع أفضل حجر أساس لصحتك. 
 موظفونا مدربون تدريبًا طبيًا.

يجيبون عن أسئلتك ويصلونك بخرباء ميكنهم 
مساعدتك يف استفساراتك وطلباتك املحددة - مثل 

األطباء أو مرافق ومؤسسات الرعاية الطبية أو رشكات 
التأمني الصحي. يقدمون املشورة ويتوسطون يف 

عروض وخدمات محلية للحصول عىل دعم رسيع وغري 
بريوقراطي.

بابنا مفتوح ألي شخص يحتاج إىل املشورة بشأن 
املسائل الصحية أو الدعم يف املواقف الحياتية 

الصعبة.قسم الخدمات الطبية عبارة عن مكان تُفهم 
فيه بصورة جيدة. فنحن موجودون حيث تحتاج إلينا 

- بالقرب منك.
يرسنا تواصلك معنا ...



الدعم
يف البحث عن أطباء 

الرعاية األولية أو 
األطباء املتخصصني

 الوقاية واملساعدات
 املبكرة

لألطفال والشباب والنساء 
والرجال يف موضوعات مثل 

الصحة النفسية والحركة 
والتغذية 

 املشورة والتواصل مع
 مقدمي الخدمات

يف الحمل واألمومة واألبوة، 
ويف مسائل التعليم، ويف 

الوقاية من األمراض ومنعها، 
وملن هم يف حاجة إىل رعاية 
وكذلك دعم األقارب الذين 

يقدمون الرعاية

املساعدة
يف فهم املستندات 

والوثائق مثل خطابات 
األطباء من املستشفى

عروضنا وخدماتنا3

يقدم قسم الخدمات الطبية املشورة ويتوسط ويساعد 
يف البحث، كام يصل األشخاص بعروض املساعدة 

املناسبة.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen • We care  
about your health • Sağlığınız bizim için çok değerlidir • 
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы • Troska o 
Twoje zdrowie leży nam na sercu • 
Tenduristiya we ji bo me girîng e •

سالمت شام اولویت نخست ما است
صحتك تهمنا
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نحن نقدم املشورة والدعم لك 
وألحبائك حتى يتسنى لكم التمتع 

بصحة جيدة والبقاء أصحاء.

نحن ننصت إليك ونساعدك يف الحفاظ عىل صحتك 
وبالتايل حياتك. هلَم إلينا - بغض النظر عن وضعك 

الحيايت القائم!

نحن هنا من 
أجلك!

هل أنت مريض وتحتاج إىل 
مشورة طبية ومساعدة حتى 

تتمكن من العودة للعيش 
وسط أحبائك مرة أخرى - 

ولكنك ال تعلم من تستطيع 
التوجه إليه؟
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هل أنِت حامل أو والدة 
بالفعل وتريدي أن متنحي 

طفلك بداية مفعمة بالصحة 
والحيوية يف الحياة، لكن ال 

تعريف أين تجدين الدعم؟

هل ترغب يف أن تعرض 
عىل أطفالك فرًصا ملامرسة 

الرياضة، لكنك ال تعرف أي 
أندية رياضية واملال محدود 

لديك؟
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هل تعاين من مشاكل صحية، 
وال تستطيع العمل، وذهبت 

إىل العديد من األطباء 
وسمعت آراء مختلفة منهم، 

ولكن األمور مل تتحسن لديك؟

أحد أفراد األرسة مريض 
ولكنه يخاف - أو يخجل - 
من الذهاب إىل الطبيب، 

وأنت تود تقديم املساعدة 
ولكن ال تعرف كيف؟
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ميكنك الوثوق بنا يف التخلص 
من مخاوفك ومشكالتك - 
فصحتك هي محور عملنا 

واهتاممنا.

بادر بزيارتنا!

هل تريد أن تعتني 
بوالديك أو أجدادك، 

ولكنك ال تستطيع التوفيق 
بني العمل واألطفال 

وصحتك مًعا؟ 



نحن نساعدك عىل وضع أفضل حجر أساس لصحتك. 
موظفونا مدربون تدريبًا طبيًا. قسم الخدمات الطبية 

عبارة عن مكان نتحدث فيه بلغتك األم. فنحن موجودون 
حيث تحتاج إلينا - بالقرب منك.

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
We care about your health 

Sağlığınız bizim için çok değerlidir
Для нас очень важно, чтобы вы были здоровы

Troska o Twoje zdrowie leży nam na sercu

سالمت شام اولویت نخست ما است
Şîreta tenduristiyê li cîrantiya we

صحتك تهمنا
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