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Öğlen yemeği ve müzik 
bu etkinliğe dahildir

Deutsches Rotes Kreuz 
Nordrhein gGmbH: 

Multikulturelles 
Seniorenzentrum 

„Haus am Sandberg“

Bu toplantı uzman 
elemanların bu konuda 

nasıl yardımcı malzemeleri 
alabileceklerini, bunları 

nasıl 
kullanabileceklerini ve 
buna nasıl muracaat 

edildiğini bilgilendirme 
olacaktır.

Beraber yemek yeme
ve birlikte bir 

değerlendirme yapma

Bilgilendirme toplantısı
07.04.2018 cumartesi günü 

saat 10 da
Bürgertreff

Hann. Münden
Ziegelstrasse 56

veya
14.04.2018 cumartesi günü 

saat 10 da
Kreishaus Osterode
Herzbergerstrasse 5

Duisburg a Gezinti
21.04.2018 Cumartesi günü 

saat 10 da
Otobüsler Hann. Münden
ve Osterode den hareket 

edeceklerdir

Uzman elemanlar ve 
yardımcı malzemeler

 28.04.2018 cumartesi günü 
saat 10 da

Hann. Münden
veya

26.05.2018 cumartesi günü 
saat 10 da
Osterode

In der Horst 10

Bu yaşta sağlıklı beslenme
19.05.2018 cumartesi günü 

saat 10 da
Hann. Münden

veya
09.06.2018 cumartesi günü 

saat 10 da
Osterode

Uyun bir süredir Almanyada yaşıyorsunuz ve 
burada çalıştınız. Kendi hayatınızı kendinizmi tan-
zim etmek istiyorsunuz?

Herhangi bir hastalık durumunda kendi 
kendinize bağımsız olarak bakmak ve 
ayaklarınız üzerinde durmak mı istiyorsunuz?

Bazende kendinize bakıma muhtaç olursam kim 
bana bakacak diye soruyorsunuz?

Landkreis Göttingen yaşlanan yabancı kökenli 
bayan ve erkeklere yaşlılıktan doğan 
sorunlarla (örneğin bakıma muhtaç olduğunuz 
durumlarda) ilgili olarak bilgilendirmek
istemektedir.

Bu bilgilendirme toplantıları aynı zamanda 
çocuklarınıza/eşlerinize ve yakınlarınıza da hitap 
etmektedir.

Öyellikle bu konuda dilden ve kültür farklılıkların-
dan doğan sorunlar nazarı dikkate alınacaktır.

Bu Program „Yeni Memlekette Yaşlanma – Land-
kreis Göttingende emin ellerde“ bir sürü et-
kinliklerde ve bilgilendirme toplantılarında ele 
alınmaktadır. Sizleri ve size refakat eden şahısları 
bu toplantılara davet ediyoruz. Bu toplantılara 

ücretsiz katılabilirsiniz.

Buna katılma hem sizin için hemde 
size refakat eden şahıs için 

ücretsizdir. Aynı zamanda hem 
öğlen yemeğiniz hemde Duisburg 

a gezintide buna dahildir. 

Aşağıdaki Telefon numarasından 
ve adresten bize muracaat 

edebilirsiniz 
0551/ 525 9155 

Landkreis Göttingen 
Reinhäuser Landstraße 4

37083 Göttingen


