
Donna Mobile München  

 يزور موقعنا الثقافي االجتماعي الكثير من النساء من كافة انحاء العالم

 نحن نجتمع ونقوم بنصائح النساء مع عوائلهن، اطفالهن وابنائهن في سن المراهقه

 نحن نعتني بمي ِّزة االشخاص من ثقافات وعالم مختلف والثقافات االجتماعيه المختلفه

 ودروس بعدة لغات وهي تُسنِّد الحياة االجتماعيهلدينا عروض 

  ونحن منتشرين بعدة نشاطات في انحاء مدينة ميونخ 

 

 يتعلم الشخص بتقوية صحته وكيفية التعامل مع مرضه بصوره صحيحه Donna Mobileمع دوناموبيله 

 

 نحن نعطي معلومات ونصائح ل صحه جيده-

  Donna Mobileيمكنك السؤال عن الشكوى الخاصه لديك في -

يه-   نحن نأخذ االسئله والشكاوي بصوره جد ِّ

 نحن نخبركم بماذا تفعلون بأنفسكم في هذه الحاالت الصعبه التي تحصل لديكم-

 نحن نشجعكم بالمواضبه والفعل على صحه المتكامله لديكم-

 

  يقومون النساء بالمواضبه على الرياضه مثال: Donna Mobileمع 

  Gymnastikالجمناستك -

 Zumbaرياضة الزومبا -

 Pilatesرياضة الپيالتس -

 Yogaرياضة اليوغا -

 Bachtanz-Fitnessرياضة الرقص الشرقي -

 Qi-Gongرياضة الكيگونغ -

 

 Fahrrad fahrenيتعلمن النساء واالبناء في سن المراهقه ركوب الدراجه الهوائيه  Donna Mobileفي 

 يتعلمن النساء السباحه Donna Mobileمع 

 

 يأتون من النساء الكبيرات في السن: Donna Mobileالى 

 )في مراكز لخدمات العجزه( Alten-Service-Zentrenو  Donna Mobileهن يَلتَقَنَّ في -

 نحن نقدم الكثير من النشاطات الصحيه واالجتماعيه المتنوعه في مراكز لخدمات العجزه-

 

 يتعلم المرأه والرجل مهنه جديده Donna Mobileفي 

 التأهيل األساسي مع شهادة تخرج كمساعده في التدبير المنزلي و خدماته

 التأهيل في انواع اِّلمَهن في مجال التدبير المنزلي وخدماته-

 الدروس التعليميه مخصصه للنساء فقط-

 الدروس التعليميه ُمرفَقَه باللغه االلمانيه-

 

, gem. Paragraph 53 c SGB XIيه او مساعد في مجال الرعايه حسب القانون االلماني مساعده في مجال الرعا

 مساعدة تمريض او مساعد تمريض يَنَطبق التالي:

 

 النساء والرجال يتعلمون التمريض و الرعايه لدى الشخص الكبير في السن -

 الدروس ُمرفَقَه بتعليم اللغه االلمانيه-

 

VERA فال:ل ريضحتلا وا دادعالا الط راعي ل شهادة ك لى  صول ع لح فال ل ة االط رعاي تحان خارجي ل  ام

 الرجال والنساء يتعلمون المهنه ك راعي لالطفال او راعيه لالطفال-

 المشارك او المشاركه يُهيٍئون أنفَُسُهم لالمتحان الخارجي-

 

 هل تريد ان تفعل شيئاً لصحتك؟ ٠

 هل لديك اسئله بخصوص شكوة صحيه لديك؟

 

 تريد ان تتعلم مهنه جديده؟هل ٠

ه الى مهنه جديده؟  هل تريد ان تَت جِّ



 

 هل تريد ان تكون نشيط في الحي الذي تسكَُن به؟٠

 اذاً إِّتصل بنا

 

 ٠٨٩٥٠٥٠٠٥رقم هاتفنا:  ٠

 info@donnamobile.orgيمكنك ايضاً إرسال رساله الكترونيه الى حساب االيميل: 

 

mailto:info@donnamobile.org

