
 



 
 

 ヱ نمتخصصینゅری دهندگゅی  

تغذیه ی سゅلュ در دヱران 
 سゅلمندی

 به همراه

 ناهار ヱ مヱسیقی

 

متخصصین مربヱطه درباره 
ی ارتقا شما، درخヱاست 

ヱ استفاده  هایتان، تدارکات
ازسایرابزارها به شما اطاع 

 رسانی خヱاهند کرد.

 

ヱ ری دسته جمعیヱغذاخ 

 ュヰرد مباحث مヱدرم ヱگفتگ
 سالمندی

 

 دヱران سゅلمندی در مヱطن جدید

 

آیゅ مدت زمゅن زیゅدی در آلمゅن زندگی کرده اید، اینجゅ کゅر کرده 
 اید ヱ اکنヱن می خヱاهید به زندگی خヱد سرヱسゅمゅن دهید؟

آمゅده سゅزی درمقゅبل حヱادث انجュゅ  اقدامゅتی جヰت  آیゅ میخヱاهید
ヱ دヱری متکی به خゅاقع بیمヱهمچنین در مヱ قی  دهیدゅمستقل ب

 بمゅنید؟

آیゅ از خヱدتゅن پرسیده اید، زمゅنی که به کمک نیゅزدارید چه کسی 
 از شمゅ حمゅیت خヱاهد کرد؟

هدف مゅ اطاع رسゅنی به افراد مسن مゅヰجر در گヱتینگن دربゅره 
سゅلمندی از قبیل:  احتیゅج به ی مشکات ممکن در دヱران 

 پرستゅر ヱ یゅ خゅنه ی سゅلمندان می بゅشد.

این اطاع رسゅنی همچنین برای فرزندان، همسران ヱ سゅیر 
 ヱابستگゅن شمゅ نیز حゅئز اهمیت است.

به طヱر ヱیژه، می بゅیست زمینه هゅی فرهنگی ヱ مヱانع زبゅنی 
 مヱرد تヱجه قرار گرفته شヱند.

مراقبت منゅسゆ از شمゅ در  -جدیدبرنゅمه ی "سゅلمندی در مヱطن 
 گヱتینگن" شゅمل برنゅمه هヱ ゅ منゅسبت هゅی صبحگゅهی می بゅشد.

مゅ شمヱ ゅ همراهゅنتゅن را از صمیュ قゆヤ دعヱت میکنیュ  بصヱرت 
  رایگゅن در برنゅمه هゅ شرکت نمゅیید.

 

 

 

 ヱ ゅبرای شم ゅمه هゅشرکت در همه ی برن
 همراهゅنتゅن رایگゅن می بゅشد.

همچنین غذا ヱ سفرهゅی گردشی برای شمゅ بدヱن 
 هزینه خヱاهد بヱد.

 

لطفゅ برای ثبت نュゅ برنゅمه هゅ بゅ شمゅره زیر تمゅس 
حゅصل فرمゅیید :

 

لطفゅ برای ثبت نュゅ برنゅمه هゅ بゅ شمゅره زیر تمゅس 
 حゅصل فرمゅیید :

 

 10ساعت  2018اپریل  7شنبه 
 صبح .

Bürgertreff 
Hann.Münden 

.Ziegelstrasse 56 
 ヱ یا

 10ساعت  2018اپریل 14شنبه 
 صبح .

Kreishaus Osterode 
Herzbergerstrasse5 

 

Deutsches Rotes Kreuz 
Northrhein gGmbH: 

بازدید از مرکز چند فرهنگی 
 : ュبنا‘Haus am 

Sandberg 

 ヲヱدر رヱز شنبه گشت ヱ گزار 
صبح  ヱヰ، ساعت ヲヰヱΒاپریل 

 Duisburg درشヰر

 Hann.Mündenبا اتヱبヱسヰای  

and Osterode 

 متخصصین ヱ یاری دهندگان
 ヲヰヱΒاپریل ヲΒدر رヱز شنبه 
 صبح ヱヰساعت 

Hann.Münden 

 ヱ یا
 ヱヰساعت  ヲヰヱΒمی  ヲ6شنبه 

 صبح
Osterode In der Horst 10 

تغذیه ی سالュ در دヱران 
 سالمندی

 ヱヰساعت  ヲヰヱΒمی  ヱΓشنبه 
 صبح

Hann.Münden 

 ヱ یا
صبح ヱヰژヱئن ساعت  Γشنبه   

Osterode 

 زمان جヤسات ヱ برنامه ها
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