
ترغب � تقديم يد ا�ساعدة

للذين � يستطيعون مغادرة منازلهم بسبب كورونا 

أو الحديث معهم ع� الهاتف للتقليل من احساسهم بالوحدة ؟ 

اتصل بنا ليس بإمكانك مغادرة ا�نزل وتحتاج

 للمساعدة أو تحتاج لشخص يستمع اليك ؟ 

 �كنك ا�تصال بنا ع� الرقم التا�
026-3127702
 من ا�ثن£ ا¢ الجمعة

من الساعة 10:00 ا¢ الساعة 16:00

أو ابعث لنا ا��يل ع� العنوان التا�

Info@voorelkaarinarnhem.nl



Voor Elkaar in Arnhem 
 بسبب ف®وس كورونا ، من ا¦فضل ا�لتزام ¨سافة ا¦مان ال¥زمة

  والبقاء � ا�نزل إذا كنت تحس بأعراض ا�رض
هذه هي أفضل طريقة �كن أن ¶نع بها انتشار الف®وس

 ولكن يبقى السؤال كيف تحصل ع� الحاجيات الخاصة بك؟
 وكيف تذهب إ¢ موعد مهم؟

 هل �كن أن تجد شخصا �كنك أن تشاركه الحديث؟
 خاصة اÂن ، � هذه ا¦وقات العصيبة ، بالنسبة لكبار السن أو الذين

 يعانون عجزا من سكان ارنهم ، التواصل ا�جتÄعي و تقديم يد
 ا�ساعدة Åء جد مهم

 فكرة أن العاÇ ا�حيط بك �يزال موجودا ¦جلك وأنك تستطيع طلب
 ا�ساعدة وأن تجد من يستمع اليك

يقلل من إحساسك بالوحدة

 الرقم ا�ركزي
026-3127702

  من أجل تآزرنا وِجَدْت منظÄت العمل ا�جتÄعي بأرنهيم
  تم إحداُث رقم هاتف مركزي � أرنهيم خاص  لطلب ا�ساعدة

026-3127702

نحن نضمن لك ا�ساعدة عن قرب

تضامن الساكنة مع بعضها

 ننادي سكان أرنهيم للتطوع ، من كان يرغب و باستطاعته مساعدة
 اÂخرين

 وكذلك الذين يحتاجون للمساعدة، أو �ن يحتاج ا�ستÄع إليه
 سنعمل ع� ضÄن التواصل مع ا�تطوع£

 هكذا باستطاعتنا ربط السكان ببعضهم البعض، لنتجاوز هذه الفÔة
 معا
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