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م=>د من المعلومات؟ 

وع Geïntegreerde Zorg Waasland وانضم إلينا من أجل حCاة أفضل.  MNم *
شارك معنا ,+

ا. Rا غد RضSە أUأW د المجتمعCل سوف [ستفW ،د وحدك اليوم فحسبCستفb لن

وع  ' م%$
ك () اش,+

Geïntegreerde Zorg Waasland و...

وع  MNيوفرها الم * deة الCادرات المجانhاستفد من الم

ارفع مستوى جودة حCاتك 

 *
dkع نطاق اعتمادك ع" نفسك من خالل تل وسِّ

متاWعة وrرشاد وتوجCه أفضل
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كيف تنضم إلينا؟

 اتصل بمقدم خدمات الرعاية الخاص بك
أو تواصل مباشرة مع إدارة املشروع.

 info@gzwaasland.be : '
(Eو +,Fد اإللJ K,ق الJMعن ط

عن طJMق الهاتف: 26 90 38 0456 

تأكيد املشاركة للمشترك:

االسم

انظر الجانب اآلخر 



www.geintegreerdezorgwaasland.be 

vzw Geïntegreerde Zorg Waasland, Oosterlaan 20, 9100 Sint-Niklaas, 9100 Sint-Niklaas
geintegreerdezorgwaasland.be - info@geintegreerdezorgwaasland.be - 0456 38 90 26

Geïntegreerde Zorg ماذا يعنى مشروع 
Waasland بالنسبة لك؟

إلjك hعض األمثلة عa م`ادراتنا:

ا والـ 10 مساًء).  R{الساعة 4 ع + ل (ب~{ + * الم�+
* للرعاSة األU>ة ,+

عرض مسا��
* ال تقدم مجانا للم�>ض.  deدة الCادرة الوحhهو الم *

هذا العرض المسا��

تجمع جما�* لشhكة الرعاSة الصحCة المعنCة بتوف�{ خدمات الرعاSة لك: 

* ُمتخصص لCكون نقطة االتصال لجميع مقد�* خدمات الرعاSة - +eمه + تعي~{
ولك أنت نفسك وألحhائك. 

م هذا الشخص جميع االتفاقات و>وزع المهام.  سوف ُي��

+ بتوف�{ - تنظCم جلسة نقاشCة معك ومع مقد�* خدمات الرعاSة المعني~{
خدمات الرعاSة لك 

توف�{ رؤ>ة أفضل لك فCما يتعلق برعايتك (قصتك) وbشخCص حالتك: 

تقيCم وتعدSل جدول تناول األدو>ة الخاص Wك -

- *
ط�ح أسئلة علCك �شأن احتCاجاتك من خدمات الرعاSة وتوف�{ رؤ>ة لك ,+

هذا الصدد 

تقدSم دعم بواسطة مدرب لمر¥+ الخرف و¤ارك¢سون
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والFث,q من الخدمات األخرى...

 املساهمة في صحة الغد.
مًعا من أجل خدمات رعاية متكاملة.

 يمكنك أيًضا االطالع على جميع
املعلومات على املوقع اإللكتروني

يمكنك أيًضا االطالع على جميع املعلومات على املوقع اإللكتروني

وع،  MNك إ§ إدارة المW الخاص ( *
و�+ d�¨د اإلل< ا، ُير�ª إعطاء عنوان (ال��

R
إذ

* بتوف�{ خدمات الرعاSة لك ترت¬ب ذلك لك.  +eة المعSأو اطلب من مقدم خدمات الرعا
. *

و�+ d�¨أو ع�� الموقع اإلل *
و�+ d�¨د اإلل< Sمكنك ال®سجCل عن ط�>ق الهاتف أو ع�� ال��

وع، فإنك توافق ع" مشاركة بCاناتك �ش°ل آمن مع مقد�*  MNالم *
وع؟ من خالل المشاركة ,+ MNالم *

ماذا Wعد ال®سجCل ,+
ا لتنفCذ خطة الرعاSة  R<ور + بتوف�{ خدمات الرعاSة لك ال تتم مشاركة هذە البCانات إال إذا ³ان ذلك ²+ خدمات الرعاSة المعني~{

وع، من أجل تقيCم تأث�{  MNا مع إدارة الم RضSانات أCاإلضافة إ§ ذلك، تتم مشاركة هذە البW .ةCعات الخصوص< MNb ا لقواعد Rووفق
̧>ة أصحاب هذە البCانات.  مhادراتنا المجانCة دون ال¨شف عن ه

* أي وقت. و>مكنك القCام 
وع ,+ MNالم *

وع؟ Sمكنك أن تقرر التوقف عن المشاركة ,+ MNالم *
* التوقف عن المشاركة ,+

هل ترغب ,+
وع.  MNدارة المºة أو االتصال بSمقدم خدمات الرعاW ذلك عن ط�>ق االتصالW

وع MNدارة المºا ب RCاالتصال هاتف �ªة؟ ُيرCك أي أسئلة إضافSهل لد


