für

نحن نقدم المشورة ونساعدكم في تحقيق مطالبكم
لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات

متوسط عمر اإلنسان في مجتمعنا يزداد بإطراد الشيء الذي قد يقود إلى
تعقيدات كبيرة في أوضاع األجيال المتقدمة في العمر في المستقبل القريب.
حاجات المواطنين كبار السن لم تجد حتى اآلن االهتمام الكافي ما دفعهم
للسعي بتولي المسؤولية عن أوضاعهم بأنفسهم.
يحق لنا أن يكون لنا صوت مسموع ورأي في شؤوننا قبل إتخاذ القرارات
التي تمسها.
مهمة تحملها مؤخرا مجالس الشيوخ Charlottenburg – Wilmersdorf

إنهم يمثلون مصالح المواطنين والمواطنات أمام البلدية والدوائر الحكومية
والروابط واألحزاب وكافة المؤسسات التي لها يد فعالة في ما يتعلق بشؤون
كبار السن.

كبار السن لهم حقوق:
في الرأي ـ والتفعيل ـ و التشكيل
وفي كل القضايا المتعلقة بهم.
أن كان لديكم مطلب أو حاجة فيمكنكم مخاطبتنا تلفونيا أو كتابيا،
ونحن من جانبنا سوف نحاول أن نجد حلوال مشتركه.

يمكن االتصال بنا
(030) 363 45 54

Herr Sayed Bushrab

هل لديكم اسئلة؟
نحن لدينا الجواب!

تعريف:
تم إنتخاب مجالس الشيوخ في ديسمبر  ،1122وقد كانت أعمار جميع
المصوتين في هذه الدورة فوق الستين عاما .مجالس الشيوخ هي منظمة
طوعية وتتكون من  21عضوا.
تشارك مجالس الشيوخ بمقعد وصوت في عدة مجالس في بلدية
.Charlottenburg – Wilmersdorf

المهام





تمثل مصالح واهتمام المواطنين كبار السن.
تقدم المشورة والنصائح لتساعد في تنفيذ حقوق كبار السن
تساعد في مرافقة المواطنين كبار السن في الدوائر والمؤسسات
الحكومية.
توفر المعلومات حول القوانين الخاصة بكبار السن وسبل تطبيقها.

األهداف









المشاركة مسبقا في صياغة القرارات المتعلقة بشؤون كبار السن.
تقرير المصير بصورة مستقلة في الكبر.
دعم التضامن بين األجيال.
نشاطات تعريفية لمجالس مساكن كبار السن والمرضى والمتحدثين
باسماء السكان.
الشفافية في اإلجراءات المالية المتعلقة بالرعاية الطبية لكبار السن
في مساكنهم.
االعتناء الفائق بكرامة العجزه
تحسين األوضاع األمنية الخاصة بكبار السن
تعزيز الشعور الذاتي باألمن

:مواعيد تقديم االستشارات
 Im Bürgeramt Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100 (U-Bahn Richard-Wagner-Platz),
Haupteingang, Raum 100 f
Jeden Dienstag von 11:00 bis 13:00 Uhr
zu dieser Zeit Tel.: 9029-12497
 Im Bürgeramt Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 177, (U-Bahn Fehrbelliner Platz)
EG, Raum 1001
Jeden Montag von 10:00 bis 12:00 Uhr
zu dieser Zeit Tel.: 9029-16226
 Im Bürgeramt Heerstraße
Heerstr. 12-14, (U-Bahn Theodor-Heuss-Platz),
EG, Raum 5
Jeden Donnerstag von 11:00 bis 13:00 Uhr
zu dieser Zeit Tel.: 9029-17654
 Im Bürgeramt
Halemweg 18
EG, Raum 1
Mittwoch 11-13 Uhr
zu dieser Zeit Tel.383 07 648

:أو بواسطة العنوان البريدي
Seniorenvertretung
Charlottenburg-Wilmersdorf
Rathaus Wilmersdorf
Fehrbelliner Platz 4
10702 Berlin

