
	

	
  صفحة معلومات مخصصة للزبون

  

 في صفحة المعلومات ھذه بوضع معلومات مھمة لكم Mentraalقمنا نحن من مینترال 
  . مینترالالتي تقدمھا عرض الرعایة  في ترغبون عندما  التي ستحتاجونها

 

و ھي مخصصة لألشخاص الذین یتعثرون أو تكون لدیھم أسئلة و یحتاجون إلى أن ینظر 
یساعدھم في إیجاد حلول و إجابات. لدى مینترال لشخص ما یبحث معھم أو أو یفكر 

في إیجاد حلول سیساعدونكم موظفونا م إلى حلول. كون معیبحثسوف  موظفون محترفون
لمشاكلكم و أسئلتكم حول العمل و الدخل و التربیة و التعلیم و الصحة و األمن و 

لدیكم. إن كانتالسكن و أسئلة أخرى   

 

تحتاجون قرار تخصیص المساعدة من بلدیتكم. حالما على مساعدة مینترال سللحصول 
أیام  3 غضونفي  ، یتم االتصال بكم ھاتفیا نافذیكون لدیكم قرار تخصیص مساعدة 

أو في العمل  كممنزلأو  في نا الموعد األول في مكتبیكون  ماغالبا   موعد. تحدیدل
تحصلون على معلومات حول أعمال مینترال. سالتعارف  لسةج أثناءأو المدرسة.   

 

عرض على أساس المساعدة ت  .تقدم خدماتها باستقلالية  مؤسسة الرعايةمینترال
األشخاص الذین یحصلون على المساعدة من  على تطوعي، و لیست ھناك مساعدة إجباریة. 

مقدم مع  م ھمواعید تحدیدم ھعلی الخاصة بھم.  المقترحاتالعمل على ،مینترال 
ساعة على  24إلغاء الموعد قبل تعذر عن الحضور ممن نطلب م. ھالمساعدة الخاص ب

بمینترال من یوم اإلثنین حتى الجمعة من الساعة ھاتفیا االتصال یمكنكم .  األقل
-744123على رقم الھاتف  17.00حتى الساعة  9.00 0182.  

 

لمن على الموقع اإللكتروني  الدى مینترال نظام للخصوصیة و الشكاوى یمكنكم قراءتھ
كانت لدیكم شكاوى، یمكنكم مناقشتھا مع مقدم المساعدة الخاص بكم  ن. إرغب ذالك

عن طریق استمارة ممكن ھذا أو تقدیمھا خطیا إلى موظف الشكاوى لدى مینترال. 
إذا احتجتم إلى مساعدة في ذلك، أو أردتم إجراء  الشكاوى على الموقع اإللكتروني.

استمارة شخص محل ثقة مستقل، یمكنكم اإلشارة إلى ذلك في رسالتكم أو في حدیث مع 
  .الشكاوى

 

لبعض أنواع المساعدة للبالغین.  2010حزیران \ھناك مساھمة شخصیة ساریة منذ یونیو
إلى موقع مكتب  . نحیلكمCAKمكتب اإلدارة المركزي لیتم دفع ھذه المساھمة الذاتیة 

المساھمة الذاتیة. إذا كان دخلكم یبلغ عد من أجل  www.hetcak.nlاإلدارة المركزي 
تمل أن تعوضكم البلدیة عن من المحمن الحد األدنى للدخل االجتماعي، ف %120

  لدى البلدیة.یطلب مساھمتكم الذاتیة من الدعم االستثنائي. ھذا الدعم االستثنائي 

 

الموقع اإللكتروني ،یرجى زیارة للحصول على مزید من المعلومات المفصلة 
www.mentraal.nl ..كما یمكنكم االتصال بنا ھاتفیا لطرح أسئلتكم  

 

	


