
 هل عمرك يتجاوز ال 60 عام ؟
 او

تساعد شخص مسن ؟

  معا, نجد نستطيع اجاد حل قريب
و باستخدام اللغة الخاصة بك

Réseau d’aide et de soins pour seniors

Netwerk voor hulp en zorg aan senioren

Senior help and care network 

لسن ا ر  لكبا ية  عا لر ا و ة  عد ملسا ا من  شبكة 
Organisme de ajutor si de ingrijiri pentru batrini  

Yaslilar icin yardim ve bakim

Red de ayuda y sanidad para ancianos 

Δίκτυο βοήθειας και φροντίδας ηλικιωμένων

BOTANIQUE

SAINTE-MARIE

GARE 
DU NORD

مراكز الروش
ملناطق الربابون 

MAISON
COMMUNALE

27-29, RUE LIEDTS

37, RUE VERTE

79, RUE STEPHENSON
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روش ليدتس

Rue Liedts 27-29
1030 Schaerbeek

+32 497 38 00 64

RUCHE LIEDTS
Ouvert du Lundi au samedi de 11h à 19h

Place Liedts 27 (AKSENT)
1030 Schaerbeek

+32 2 657 89 07

روش ستيفانسون
االثن� واألربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

Rue Stephenson 79
1030 Schaerbeek

+32 497 38 00 65

روش ف¢ت

Rue Verte 37
1210 St Josse-ten-Noode

+32 497 38 00 63

و كل روش يتم التعرف
 علية منى قبل العلم الخاص به 

 
االثن� من الساعة 12 حتى الساعة 5 بعد الظهر

FACEBOOK.COM/CITISEN.BE

الثالثاء والخميس من  ساعة  بعدد الظهر 2 حتي الساعة 5 بعد الظهر

األربعاء من الساعة 12 حتى الساعة 5 بعد الظهر
الجمعة من 9:00 حتي الساعة 5 بعد الظهر

االثن� من الساعة 9  صباحا حتى الساعة 12 ظهر
الجمعة من الساعة 9  صباحا حتى الساعة 12 ظهرا

روش سيتيزن
دا¬ا قريب منكم 

محطة النورد



االحتياجات؟

 األنشطة
الثقافية والرتفيه

مقدمي الرعاية

اإلقامة

الخدمات الصغ¢ة

مساعدة و
خدمات منزلية 

 خدمات العافية

مساعدة اجتµعية

مجموعة الدعم

أماكن
منزل ، شبكة

نصيحة
دعم ، مساعدة

املوارد

منزل مخصص يف الروش
املتواجد يف  مناطقك  

مكان مريح ويسهل الوصول إليه

 األداء و املواعيد منزلية

اشخاص ذو اذان صاغية
و الذين يحرتمون خصوصيتك 

ملساعدتك يف تحديد
الخدمات املتاحة لك 

 التدريب العميل ملقدمي الرعاية

 روش ستيزن هو مكان اللقاء مع باقي أعضاء
 شبكة ستيزن, فهي تجمع موارد املنطقة  و

التوجيه عىل حسب نوع البحث

 لÄ تشعر باالستقالل الذاÃ  يف منزلك ، من املهم
أن تعرف إىل أين تتجهإىل من ¬كن

ان تعرب عن احتياجات الحياة اليومية 

املهام
مرافقة كبار السن ومقدمي الرعاية باحرتام والثقة   

مرشوع محيل
سيزين هو نتيجة لعمل شبكة من الرشكاء املحلي�

                                                        الذين يعملون معا من أجل نوعية الحياة

ورفاه كبار السن يف املنزل

COCOM

ملعرفة املزيد أو لدمج شبكة الرشكاء؟

+32 493 85 29 32

مرشوع متطور

االتصال Êنسق املرشوع

        استµع إىل احتياجات الجميع واملساعد يف     
إيجاد حلول   مخصصة .تجميع  و تحديد موارد الحي

   

العمل مع شبكة  املهني� عىل التواصل مع كبار السن    
   

    اخذ بع� االعتبار خصوصية كل منها للمساعدة يف    
تحس� نوعية حياتهم   و رفاهيتهم يف املنزل

مرشوع  كوكوم
هذا املرشوع جزء من شبكة كبار السن التي

COCOM بادرت بدعمها رشكة كوكوم 


