
 

  الثقافة والتعليم والتواصل مراعاةلقاء 

أو ، دأو الحدا، تأو الموالتقدم في السن، حيث أن  ،والهجرة لالندماجا نعتبر أنفسنا مجتمعً  إذ، اكبيرً  تطوًراتشهد  جمعيتناإن 
  التقرب من األخرين.معًا نتشارك حب ، ف، هي جزٌء من الحياة البشرية وكذلك الوالدة وجميع مراحل الحياة األخرىتالجنازا

 

  لرعاية المسنين كريستوفرالتنوع الثقافي في دار 
للغاية بكل من  حيث أنه مرحب ،لتخصصات الثقافية المتنوعةا ومنفتحة علىغير طائفية  المسنينة يورعا لمعالجةخدماتنا إن 

  المهاجرة. األصول ين ذويوالمهني ،نوالمتطوعي ،نوالزوار المهتمي ،وأفراد األسرة ،المرضى

 

  الثقافة والتبادل الثقافي مراعاةلقاء  

 ،األساسيةنشجع وندعم التبادل بين الثقافات من خالل قضايا الحياة والموت فإننا ، تلك اللقاءات الثقافية الثقافي تشجعإن إدارة الحس 
لمصابين بأمراض خطيرة ومن هم على فراش األشخاص ا يقدرا والمَرافقةالرعاية الشاملة كما أن  ،والتقاليد خالل الروحانيات ومن

  القيم األخالقية الخاصة بالثقافة. واحترام ،أيًضا ةالعالقات الوثيقة مع العائل تتم مراعاة كما أنه الشخصي،استقاللهم في إطار الموت 

  فإننا ندعم التواصل اللغوي بين المرضى وأقاربهم والموظفين والمتطوعين.

 

  بين الثقافي الدعم التشاركي والتعليم

بميونخ المعاملة المحترمة والمشاركة الثقافية لألقارب  كريستوفرتمثل خدمات العيادات الخارجية والمرضى الداخليين في دار 
  .المتضامنة والجماعات

ل التدابير حيث يتم تشجيعهم من خال ذوي األصول المهاجرةالمهنيين بالعمل التطوعي للعاملين في المستشفيات  متعددفريقنا رحب ي
  برفق.والمرضى من مختلف األعراق أو المجموعات الثقافية أو وجهات النظر العالمية  المسنينالتعليمية المؤِهلة لمرافقة 

 

  المشاركة التعاونية والتواصل

شخاص الذين يعانون من مرض يهدد الحياة من أصول مهاجرة من قبل مجموعة من أجل األيتم تعزيز تعاون المهنيين والمتطوعين  
كما تشارك  ،والجمعيات الثقافية في الشؤون الصحية واالجتماعية مبادرات المهاجرينشارك العديد من ، وتفي ميونيخ محلية متنوعة

  العمر المتبقي. الكريمة في والمرافقة الرعايةمختلف الجمعيات الدينية واأليديولوجية في الحوار من أجل 

  إذا كنت ترغب يمكنك التوجه إلينا بالتأكيد

   لرعاية المسنين. كريستوفرفي دار بلغات مختلفة في القيام بجولة منزلية  
  بلغات مختلفة. ومعالجة المسنينفي تقديم جلسة تعريفية عن رعاية  
  في مجال رعاية المسنين. التطوعفي االستعالم عن  
  المسنين المتطوعين في مجموعتك. يندوة تمهيدية لمساعدفي تنظيم  

 

  غوندا شتيجين الموظف المسؤول  
   342 – 87 07 13 / 089 تليفيون:

stegen@chv.org  

 :Gunda Stegen.أنا معلم. لقد عملت لسنوات عديدة في مخيمات الالجئين في شرق أفريقيا في مجال التنمية التنظيمية والفردية  


