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 كوروناالدعم والتواصل خالل أزمة 

 المساعدة والدعم 

 الكنيسة والجمعيات.مكاتب شبكة مساعدة بالتعاون مع  Althengstett ينظم مجتمع 

 نحن نقدم الدعم لـ:

 التسوق -
 الذهاب الى الصيدلية -
 رعاية األطفال -
 أخذ الكالب في نزهة -

 يرجى االتصال بـ: إذا كنت ترغب في المساعدة أو بحاجة إلى دعم ،

- 07051/1684-20 Rathaus Althengstett  

- Oder 07051/3265 Kirchengemeinde Althengstett  

- Oder 07051/3154 Kirchengemeinde Neuhengstett-Ottenbronn 

 نسجل الدعم الذي تحتاجه أو يمكن أن تقدمه.

 حول ما يجب االنتباه إليه لحماية الجميع. تعليماتنعطي المتطوعين 

 وأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم. المساعديننحن نتوسط بين 

التنفيذ العملي للمساعدة والتنسيق  تطبيق، تم  Ottenbronnفي منطقة  الكنيسةومكاتب بعد "التسجيل" األول في دار البلدية 

. نشكر الجمعيتين على " FV Grün-Weiß Ottenbronn e.V"و  "Mutesheer e.V"بين المساعدين من قبل جمعيتي 

 التزامهما وتعاونهما الجيد مع دار البلدية!

ندعو الجمعيات التي ترغب أيًضا في المشاركة في االتصال بنا. من خالل نهج منسق ، نحاول التعرف على الحاجة المتزايدة 

في مركز العائلة:  Barbara Ogboneالمعلومات ، اتصل بـ  للمساعدة والتعامل معها في الوقت المناسب. لمزيد من

barbara.ogbone@althengstett.de .أو اتصل برقم البلدية أعاله 

 : شهادات التسوق

يصدر مجلس المدينة شهادات خاصة بالتسوق للمساعدين التي يمكنهم تقديمها إلى تجارنا المحليين بحيث يمكنهم شراء كمية 

 .أكبر من المعتاد

 فقط بطريقة هادفة ولهذا الغرض! التسوقاستخدام شهادات  ك نطلبلذل

 ، فيرجى أيًضا االتصال بالرقم أعاله في مبنى البلدية.التسوقإذا كنت بحاجة إلى شهادة 

  : واقي الفم

توفر الخياطات المتطوعات واقيات الفم التي يخيطونها بأنفسهم. واقي الفم مصنوع من القطن وقابل للغسل. يرجى مالحظة أن 

وبالتالي ال يوفر حماية موثوقة وكاملة ضد فيروس كورونا . ومع ذلك يوفر بعض الحماية من   RKIواقي الفم ال يلبي إرشادات 

 من الفم أثناء التحدث أو السعال. خالل تقليل تطاير الرذاذ الخارج

إن واقي الفم مخصص أوال للمساعدين المتطوعين, ولكن أيضاً للمجموعات العالية الخطورة مثل كبار السن واألشخاص الذين 

في  Barbara Ogboneيعانون من أمراض سابقة . إذا كنت مهتماً بواقي الفم أو تريد خياطتها بنفسك فيرجى اإلتصال بـ 

 )يفضل في الصباح(. 4710/7390584أو عبر الهاتف  barbara.ogbone@althengstett.deمركز العائلة : 

www.familienzentrum-althengstett.de
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 تتحدث مع بعضها البعض: Althengstett دث :الح

، نقوم بترتيب رسائل البريد أو المكالمات إلى  Althengstett. ومركز كبار السن e.Vبالتعاون مع جمعية التمريض 

 ألشخاص الذين ال يستطيعون أو ال يريدون مغادرة منزلهم في الوقت الحالي.ا

 .اكتب )أيضاً بدون مستلم( أو ارسم صورة. أعطيها للبلدية أو عند مكاتب الكنيسة االنجيلية. نحن نعيد توجيه بريدك

 نيسة.الكه في مبنى البلدية ومكاتب إذا كنت ترغب في تلقي البريد أو المكالمات ، يرجى االتصال باألرقام المذكورة أعال

 تستهدف هذه الحملة الناس من جميع األعمار. شارك!

 :منصة تفاعلية -موقع مركز األسرة 

مع األطفال ،  سوف تجد نصائح لألنشطة www.familienzentrum-althengstett.deعلى موقعنا على اإلنترنت 

 اإلغالق بسبب كورونا.ألسرية أثناء حياة اوالمسابقات ، واألنشطة العملية ، ومعلومات حول ال

 للمشاركة وتوسيع عروضنا لجميع الفئات العمرية. أرسل لنا مساهماتك وأفكارك! بوضوحندعوك 

 منافسة جديدة: كل شيء مختلف جًدا بالخارج

 مختلف اآلن؟ما ال ،ماذا تالحظ في الخارج

 بكل سرور مع تعليق صغير.  -فوتوغرافية أو كصورة المرسومة - لوحتكلنا أرسل 

 0404أبريل  8آخر موعد للتقديم: الجمعة 

 .Althengstettمزيد من المعلومات على موقع مركز عائلة 
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