
Gouda مركز الرعاية في المعيشة في خاودا

فيل تاوسبيت األوليمبيادا

في الحي القديم اود جوفيرفيلى Oud-Goverwelle، يقع فيل تاوس 

 De بيت األولمبيادا كجزء من الحي السكني الحديث دى تربيونى

Tribune. يتكون البيت من 34 شقة ذات حجرة واحدة أو حجرتين 

موزعة على أربعة طوابق.

    

و إلى جانب الرعاية المهنية، يقدم بيت الرعاية أيضا الكثير من 

الخدمات المختلفة التي تهدف لتوفير سبل الراحة الملبية لرغبات 

سكان الحي و المالئمة لجذورهم الحضارية و عاداتهم و تقاليدهم. 

سيتم تقديم رعاية جيدة تتسم بحسن الضيافة لكبار السن 

المستضعفين المصابين بمرض األلزهايمر، بعد أن يتم توزيعهم 

على أربعة مجموعات سكنية. و لقد تم تأسيس مجموعة سكنية 

خاصة لكبار السن المسلمين. 

و بالطبع، فإن طريقة تأثيث المساكن الشرقية ستمنح السكان 

شعورا باأللفة.  ستحتل العقيدة و الثقافة اإلسالمية مكانة رائدة 

في البيت، كما أن العاملين يتحدثون اللغة الهولندية و العربية و 

اللغة البربرية. سيتم تحضير وجبات حالل وفقا للشريعة اإلسالمية 

 شكل السكن في فيل تاوس
بيت األوليمبيادا:

شقق للمصابين بمرض األلزهايمر

يوميا في المطبخ الجماعي. يمثل االهتمام بالعائلة و األطفال 

و كبار السن جانبا مهما في اإلسالم: ليس هناك ثمة شك بأنك 

ستجد هذا االهتمام داخل هذه المجموعة السكنية. سيتم العمل 

بالتعاون مع العائلة و المتطوعين على أن يشعر سكان البيت 

بالسعادة و األمان و األلفة.

 Hollandsche و Reeuwijkse plassen يقع بيت األوليمبيادا بين

Ijssel. توجد الكثير من المرافق كالمحال و الحدائق العامة في 

الحي. يمكن الوصول بسهولة لبيت األوليمبيادا عبر محطة قطار 

جوفرفيلى Goverwelle و محطة األوتوبيس.
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فيلتاوس بيت األوليمبيادا يتسم بالراحة و الدفء
يقدم بيت األوليمبيادا لسكانه بيئة سكنية آمنة و مألوفة. كما تتوفر 
به بعض الخدمات و المرافق الخاصة للحث على التآلف و العالقات 
اإلجتماعية على وجه الخصوص، حيث يستطيع السكان و أقربائهم 

استخدامها بكل راحة و سعادة:

De Ring صالة المقابالت دى رنج  •
غرف معيشة تتسم باألريحية و الدفء و مزودة بشرفة رائعة  •

مرفق للطعام )الحالل(  •
توصيالت للهاتف و كابل للتلفاز و واي فاي لإلنترنيت  •

آي باد لكل مجموعة سكنية: تتوفر إمكانية استخدام السكايب   •
لإلتصال بالعائلة

يتم تنظيم األنشطة بالتعاون مع الحي و شبكة أعمال من السكان  •
وضع زينة المواسم المختلفة  •

فيلتاوس بيت األوليمبيادا به جميع وسائل الراحة
إن فيلتاوس بيت يعم ارجائه الدفء و الحنان بفضل ما يقدمه من 

رعاية من القلب و اهتمام حقيقي، بحيث يستطيع كل فرد أن 
يكون فيه على طبيعته بأكبر قدر ممكن. و عند الحاجة، يقدم بيت 
األوليمبيادا يد المساعدة في توفير الرعاية و الخدمات و من ضمنها:

الرعاية و التمريض  •
الرعاية الروحية و الدينية  •

الرعاية الليلية  •
الرعاية الطبية و العالج و اإلشراف  •

العالج الوظيفي )بناًءا على استشارة(    •
العالج الطبيعي )بناًءا على استشارة(    •

التنبيه  •
الرعاية المنزلية  •

العناية بالقدمين )باديكيور(  •
كوافير/حالق  •

أخصائية العناية بالبشرة  •
طبيبة تخسيس  •

خدمة األشغال المنزلية  •
مغسلة/ تنظيف المالبس بالبخار  •


