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هایسیارمراقبت  
  برای 

 اشخاصبامشکالتروحی
 

  ما روزانٔه در کنار اشخاص با مشکالت روحی
 به صورت همراه، پشتیبان و مشاور ایستاده ایم

 
 همکاری فشرده با اداره جات، دفاتر اجتماعی و

 های تخصصی و پزشکان هچنین با درمانگاه
 

های           همه افراد نیازمند برای مدت زمان مراقبت
شوند  سیاربوسیلٔه یک مشاور همراهی و مراقبت می  

- Ambulante Hilfen - 

  - های سیار کمک  -  

  هزینهخدمات
  هزینه این خدمات از طریق دفاتر اجتماعی طبق

ددتامین میگر ۲۱اس گ ب  ۳بخش  ۵۷قانون   

  Avinio- های سیار کمک- 
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 نشانی
 Weender Landstraße 8-10 

(ESSOپشت پمز بنزین اسو( 
37073 Göttingen  

Bita Khansary 

Tel.:    0174 - 632 503 0 

     Fax:     0551 - 508 593 - 29 

bkhansary@avinio.net 

www.avinio.net 

 ساعاتکاری

 
شنبه، پنجشنبه دوشنبه، سه  

ها از ساعت                          صبح 13:00 – 08:00   
ها از ساعت                و بعد از ظهر 16:30 – 14:00  

 

 چهارشنبه                                      13:00 – 08:00
 جمعه                                            14:00 – 08:00 
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