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شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

Stadt der FernUniversität



 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 



 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 



 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 

 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 

 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 

 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   

 

(02331) 207-5064

(02331) 207-5700
Altenhagen, Eckesey, 
Remberg, Helfe, Fley

(02331) 207-5742
Berchum, Boelerheide 
(        “Am Bügel”), Dahl, 
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck

 
 

جدرانك في التمریضیة والرعایة االھتمام على الحصول  
أطول- المنزل في مستقل بشكل والعیش ، الخاصة األربعة  

ممكنة فترة  

الشخص المقصود؟ أنك تشعر هل  
 

.بثقة بنا اتصلاذا   

المختصين  موظفيكم  
 

 
 حاجة في ألنك والدعم المساعدة عن تبحث 

مرض  لديك أو/  والتمريضية  الرعاية إلى
 الزهايمر.
 

 عن وتبحث بنفسك ما بشخص تهتم أنت
.واإلغاثة الدعم عروض  

 
 الرعاية تكاليفيمكنك دفع  كيفتتسائل 

دار الرعاية. في أو المنزل فيالتمريضية    
 

 النهارية الرعاية عن معلومات عن تبحث 
.األجل والقصيرة  

 
 فترة ألطول مستقل بشكل العيش في رغبت

 كان إذا ما تعرف أن وتريد شقتك في ممكنة
.وممكنة مفيدة شقتك من التكيف  

 
 تحويل وتمويل تنفيذ كيفية حول معلومات تريد

 شقتك
  

 الحواجز من خالية شقة إلى االنتقال في ترغب
 أو المعاقين قبل من إليها الوصول يمكن أو

 مهتم  بالعيش في "سكن الرعاية".
 

 
الستشارة الرعاية  الرئيسية الشواغل من

 حل في مساعدتك هوالتمريضية والسكن  
.مشاكلك  

 
 

 واستقاللية بكفاءة مجانا، دعمها تقدم ولذلك
 الرعاية، إلى يحتاجون لمنالممول  عن

 الطويلة الرعاية لخطر المعرضين وألولئك
 أو/والزهايمر  من يعانون والذين األجل،

والمعوقين المسنين عن فضال أقاربهم،  
  
 

 البحث هدف تحقيق إلى تسعى وهي
 محادثة في الممكنة الحلول عن المشترك

 على المنزل، في أيضا األمر لزم إذا سرية،
 وتحقيق إلظهار الشخصي، الوضع أساس

 شخص لكل يمكن الطريقة، وبهذه. تمويلها
 المساعدة حزمة يضع أن المساعدة يطلب

.الصحيحة  
 
 

  

 

 السيدة ارمولد
 هاتف:
 (02331) 207-5064 

للتقييم ممرضة  
 وفحص الحاجة للرعاية التمريضية
Kabel/Bathey, 
Boele (فقط "Am Bügel“) 
 

رايس -السيدة بينتهاوس   
 هاتف:
 (02331)207-5700 
Altenhagen, Eckesey, Remberg, 
Helfe, Fley 
 
 

ساكاريا -السيدة جازوخ   
 هاتف:
 (02331)207-5742 
Berchum, Boelerheide, Boele 
 ,Dahl ,(“Am Bügel„ بدون)
Hohenlimburg, Holthausen, 
Delstern, Priorei/Rummenohl, 
Halden/Herbeck 
 السيدة مونك
 هاتف
(02331)207-5044 

وتمویلھا النقل إستشارة   
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(02331) 207-3477
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, Tücking, 
Kuhlerkamp, Emst

(02331) 207-3681
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen

(02331) 207-3478
Merkez, Fleyerviertel

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 



 A 105 und A 115 - 117
Berliner Platz 22
58089 Hagen
Fax: (02331) 207-2080
E-Mail: jugendsoziales@stadt-hagen.de
Homepage: www.hagen.de

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

 

 
شولتھایس السیدة  

  :ھاتف
(02331) 207-3477 
Haspe, Wehringhausen, 
Westerbauer, Geweke, 
Tücking, Kuhlerkamp, Emst 
 
 
 
 
 السیدة شتاتلیندر
 ھاتف:
 (02331) 207-3681 
Eilpe/Selbecke, Garenfeld, 
Vorhalle, Eppenhausen 
 
 
 
 

راوخ فاي السیدة  
 ھاتف:
 (02331)207-3478 
Merkez, Fleyerviertel 
 

 
 التواصل
 

االجتماعي البلدي المجلس  
االول الطابق  

 
 A 105 und A 115 - 117غرفة   
Berliner Platz 22 
58089 Hagen 
Fax: (02331) 2 07-20 80 
Email: jugendsoziales@stadt-hagen.de 
 
Homepage: www.hagen.de 

موعد على االتفاق بعد االستشارة لكم نقدم  
المختص بموظفك لإلتصال طریقة افضل  

من الجمعة حتى االثنین یوم من ھاتفیا االتصال ھو   
09:30 حتى 8:30 الساعة   

 
 

  

 

والسكن التمریضیة الرعایة استشارة  
 

األلمانیة باللغة المشورة تقدم  

                   
 

                      HAGEN     
                                    Uzaktan eğitim şehri 
 
 

    

 

09:30 08:30


