
  

    
 
 
 
 

  الرعايةن على واألقارب القائم
 

  

  هل تقوم على رعاية إحدى قريباتك أو أحد أقاربك؟

  ُمجديًا نحن نقدم حال 
 

مزايا األقارب القائمين على الرعاية مع تدريب تكميلي مناسب بشكل مباشر، بعقد عمل وتأمينات و SPITEX BERNتوظف 
ن على الرعاية يجب أن يتعاملوا مع تحديات خاصة. فمن ناحيٍة، هناك عبء عاطفي واهتمام بالمحبوب، ومن ناحية اجتماعية. فاألقارب القائمو

  لغاية.أخرى، هناك مهام الحياة اليومية العملية ل

 SPITEXفي كثير من األحيان، يصعب التوفيق بين ممارسة العمل (بدوام كامل) خارج المنزل ومهام الرعاية والدعم. سوف تقوم 
BERN .بتوظيفك في مهام الرعاية التي يمكن إصدار فواتير بها تجاه التأمين الصحي  

 
  



  ومجهودي اإلداري فيه قليل". ،لجميع األطراف دٍ "إنه حل ُمجْ 

  ب. هـ.، أحد األقارب القائمين على الرعاية

  
  عرضنا

  سوف تحصل منSPITEX BERN ومن ثمَّ فهو عبارة عن توظيف  ،على عقد عمل لمهامك في الرعاية
  بجميع المزايا (التأمين المعتاد والمزايا االجتماعية).

 
  تقومSPITEX BERN سؤول الرعاية بمرافقتك وتدريبك واالهتمام بك بعناية من اليوم األول. يتحقق م

ويبقى هو جهة االتصال األولى المعنية بتلقي  ،المختص (عن كل حالة على حدة) بانتظام من جودة الرعاية
  استفساراتك.

 
  سوف تحصل منSPITEX BERN :وفواتير مزايا تكميلية، وبدل عجز،  على مشورة بشأن األمور اإلدارية

  تأمين صحي، وما إلى ذلك.

 
   تقدمSPITEX BERN ومدربًا  اف طاقم عمل متخصصً ة واسعة من الخدمات الخاصة وتُوظِّ وعمجم

  . يمكنك الوصول بشكل مباشر إلى هذه المعرفة العملية المجمعة ولن تكون وحدك أنت ومخاوفك.تدريبًا مناسبًا

 
  وإذا وجب عليك أو ُسمح لك بالسفر بعيًدا لبضعة أيام، فستتولىSPITEX BERN  مهام الرعاية لقريبك أو

  بكفاءة واحترام كالمعتاد. -قريبتك 
 

  
 

 

  
  مزاياك

 
 يتم الدفع لك مقابل أعمال الرعاية التي تقوم بها. -العبء (المالي)  مع انخفاض  

 .تظل أنت مقدم الرعاية الموثوق به لقريبك أو قريبتك  

 .يسري هذا العرض أيًضا على األقارب القائمين على الرعاية في سن التقاعد  

 .ال يوجد عائق لغوي ألنك تتحدث نفس اللغة  

 بل سيكون معك طاقم الرعاية الطبية المختص الخاص بنا. ،لن تُترك بمفردك  

 مة من لى العديد من الخدمات الخاصة المقدَّ ستتمكن من الوصول بشكل مباشر إSPITEX BERN.  
 
 
 
 

  قم بالتسجل بشكل غير إلزامي للحصول على المزيد من المعلومات.

  info@spitex-bern.chأو  50 50 388 031هاتف 

SPITEX BERN - .في كل مكان للجميع  


