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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
التكاليف

يتم تغطية التكاليف من خالل مساعدات الدمج بموجب
قانون الضمان اإلجتماعي رقم ٢١
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Weender Landstr. 8-10
)وراء محطة ز ز
البنين اسو(ESSO-
37073 Göttingen
منوك
اإلتصال بالشخص
التال :محمد ر
ي
Ansprechpartner: Mohamed Mabrouk
Tel.: 0152 - 545 671 28
Fax: 0551 - 508 593 - 29
mmabrouk@avinio.net
www.avinio.net
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