
 

 رعاية األشخاص دوي
 األعراض النفسية

-جميع الجنسيات  -  
 

 مرافقة المرضى ودمجهم في المجتمع 
 تقديم يد الرعاية للمرضى واإلعتناء بهم 
  هدفنا الوقاية من اإلضطرابات النفسية

 ومشاكل اإلدمان
  المساعدات اإلدارية والمرافقة للمكاتب

 والمرافق اإلدارية واإلجتماعية

- Ambulante Hilfen - 

 -الرعاية اإلسعافية  -  

 التكاليف
 

 يتم تغطية التكاليف من خالل مساعدات الدمج بموجب
 ٢١قانون الضمان اإلجتماعي رقم 
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وك : محمد منر   اإلتصال بالشخص التالي

Ansprechpartner: Mohamed Mabrouk 

Tel.:    0152 - 545 671 28 

  Fax:     0551 - 508 593 - 29 

mmabrouk@avinio.net 

www.avinio.net 

 مواعيد العمل
 

  00:00 - 00:00اإلثنين، الثالثاء، الخميس: الساعة 

  03:00 - 00:00اإلثنين، الثالثاء، الخميس: الساعة 

00:00 - 00:00 الساعةاألربعاء:                         

00:00 - 00:00 الساعة:                       الجمعة  
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