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هل تشعر كأنك
في بيتك في بيت 
من بيوت المسنين 

بالدانمرك؟

مركز »بيدر لوكا«
- بيت للمسنين ذو تعددية

مرحبا بكم اىل مركز »بيدر لوكا«/ Peder Lykke Centret – أول مركز للمسنني يف كوبنهاجن ذو 
التعددية اإلثنية. 

يف بيت املسنني ذو التعددية اإلثنية يقطن املواطنون من مختلف الخلفيات االثنية واللغوية 
والدينية سويا. فهناك تجد سكانا من الدامنرك ومن خلفيات اثنية أخرى. فرمبا تجد من بني جريانك 

من يتكلم لغة أخرى أو من يعتنق ديانة أخرى. 

كل إنسان يتميز بخواص معينة
يف مركز »بيدر لوكا«/Peder Lykke Centret نحرتم األسلوب الذي ترغب يف أن تعيش حياتك عليه. 

إننا نهتم كثريا بأنك بقدر االمكان تستطيع العيش بنفس األسلوب الذي تعودت عليه – أيضا فيام 
يتعلق مبامرسة شعائر دينك واهتامماتك. إننا معتادون عىل التعامل مع إناس من خلفيات ثقافية 

مختلفة. وهناك بالفعل العديد من منتسبي األقليات االثنية ممن يتمتعون بعروضنا املقدمة سواء 
يف مركز األنشطة أو يف املدرسة اليومية النهارية.
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أسئلـة 
وأجوبـة

هل يسكن في مركز »بيدر لوكا« العديد من الناس 
ذوي خلفية إثنية مختلفة ؟

ليس بعد، ولكن هناك عدد متزايد ممن يستخدمون مركز األنشطة واملدرسة النهارية. 
ونحن نأمل أنك ستكون من بني هؤالء الذين سيحولون مركز »بيدر لوكا« ملكان 

يجذب العديد من األقليات االثنية للسكن فيه. إن سكاننا الحاليني تواقون لجريان 
جدد لهم تاريخ حياة مختلف.

أي نوع من الطعام يمكنني تناوله هناك ؟
إننا نويل عناية بأن يكون بأمكان الجميع تناول الطعام الذي نعده باملركز. وميكنك 

دامئا االطالع عىل املواد العذائية الخام التي نستخدمها، وكيف نعد الطعام باملطبخ. 
إن موظفي املطبخ العاملني لدينا مؤهلون لتلبية االحتياجات املختلفة.

هل يمكنني ممارسة شعائر ديني ؟
نعم. الجميع مرحب به هنا يف مركز »بيدر لوكا«. الجميع لديهم إمكانية مامرسة 

شعائرهم الدينية، إما يف داخل مساكنهم الخاصة، أو يف القاعة الخاصة التي نعدها 
خصيصا لهذا الغرض.

هل تحتفلون باألعياد األخرى غير الدانمركية ؟
إننا نرغب يف االحتفال بكل األعياد التي يرغب السكان االحتفال بها – سواء األعياد 

التقليدية التي اعتدنا عليها، أو أية أعياد أخرى يأيت بها السكان الجدد.
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كيف ستكون إقامتي في بيت المسنين ؟
سيكون لديك مسكنك الخاص الذي ميكنك تجهيزه بنفسك، والذي 
ميكنك جلب األثاث إليه بنفسك. لديك حامم ومرحاض خاص بك.

وهناك مستخدمني يف مركز املسنني يعملون عىل مدار اليوم، ممن لديهم الخربة 
املهنية للمساعدة بالرعاية واالهتامم الذي تحتاجه. كام أن هناك مساحات مشرتكة 

ميكنك استخدامها.  إن أرستك وأصدقائك مرحب بهم يف مركز »بيدر لوكا«.

كيف يمارس العاملون مهامهم في جو من التعددية 
االثنية؟

العاملون يف مركز »بيدر لوكا« مؤهلني بحيث تتوفر لديهم الخربة بالسكان من 
مختلف الخلفيات. إننا نويل عناية كبرية باالنصات إليك واىل عائلتك. هناك يف كل 

قسم باملركز إثنان أو ثالثة من العاملني من أصول إثنية مختلفة.

ترحيب

Hoşgeldiniz
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هل سيقوم برعايتي أحد العاملين ممن 
يتكلمون لغتي ؟

سوف تقدم لك املساعدة من أحد العاملني الذين هم أكرث مهنية 
ملساعدتك وتلبية احتياجاتك من الرعاية والخدمة. لن يكون من املتاح 
دامئا أن تحصل عىل املساعدة من أحد العاملني الذيت يتكلمون لغتك، 
ولكننا سوف نستعني بعاملني آخرين لخدمتك إذا كان هذا األمر متاحا. 

ما هي األجرة التي تكلف في مقابل 
السكنى في بيت للمسنين ذو تعددية ؟

عليك أن تغطي نفقاتك الخاصة، كام هو الحال يف أي مسكن خاص. 
عىل سبيل املثال مبلغ االيداع السكني، أو أجرة املسكن، أو  الكهرباء، 
اوالتدفئة، او رخصة استخدام التلفاز، ورسم اشرتاك الهاتف، والطعام.

أين يمكنني الحصول على المزيد من 
المعلومات ؟

إذا كان لديك املزيد من االسئلة، فمرحبا بك لالتصال بنا مبارشة عىل 
رقم الهاتف 32344387. كام أننا نرحب بك لزيارتنا يف مركز »بيدر لوكا« 

لرتى بنفسك ما الذي نستطيع تقدميه.

ما الذي يمكنني فعله إذا رغبت في
السكن بمركز »بيدر لوكاه« ؟

عليك االتصال بقسم االستقبال عىل رقم الهاتف 33663366 
واالتفاق عىل موعد للقاء مبسؤول التسجيل الذي سيقوم بتقييم 

إمكانية حصولك عىل مسكن للرعاية. والتقييم يتم وفقا لقواعد ومعايري 
البلدية ومستواها، األمر الذي يقرره رجال السياسة. وميكن أن تكون 
هناك قواعد خاصة باملواطنني األجانب أو الدامنركيني، تتعلق باملدة 

التي أمضاها الشخص داخل الدامنرك.
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 إنني سعيدة جدا 
ألننا سكان كثيرون من بلدان 

مختلفة في مركز« بيدر 
لوكه«،نحن  نسكن سويا، ولكن 
في ذات الوقت يمكن لكل منا 

أن ينفض لشأنه الخاص. 

 ماريا ماجدالينا نيلسن، 74 عاما،
من الفليبين

لدى مركز »بيدر لوكا« 
تعاون مكثف مع مخطط 
»أوربان«، ومع شبكات 
تواصل أخرى وكذلك مع 

منظمات تطوعية.

يتألف مركز »بيدر لوكا« 
من بيت للمسنين ذو 

تعددية إثنية، ومركز لمزاولة 
األنشطة، ومن مدرسة 

نهارية.



See you 
soon!
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