
.ةيثارو لماوع قيرط نع اضيأ يدرفلا ءاودلا لوعفم ديدحت متي
.اصيصخ ضيرملل ةزهجملا ةيودألاب يلاثم جالعب ةيادبلا نم بيبطلل حمسيو لماوعلا هذه ةينيجلا ريقاقعلاو ءاودلل يصخشلا فلملا لجسي

 نودب رخآ ضيرم دنع ىقبي ،ضيرم ءافش يف ببستي يذلاف .رخآل ناسنإ نم فلتخت اهنم صلختلاو اهراشتناو ةلاعفلا ةداملا صاصتما ةيفيك
 حيتيو ةلوئسملا ةيثارولا لماوعلا ىلع يوتحي ءاودلا ةيلاعف وأ يئاودلا يثارولا حاضيإلا .ةيوق ةيبناج راثآ يف ببستي وأ ريثأت يأ

 .نامألا ققحي ءاودلا ةيلاعفل يثارولا حاضيإلا .لثمألا وحنلا ىلع ضيرملل مئالملا ءاودلا صيصخت بيبطلل

لمحتلا مدع وأ جالعلا لشف دض ةيامح
 اهلوانت متي تقو يأ يفو ةعرج يأبو ةلاعفلا داوملل تابيكرت يأ وأ ةيودألا يأ نع ةقوثوم تامولعم يصخشلا ةينيجلا ريقاقعلا و ءاودلا فلم رفوي

 رطخ نم للقي نأ نكمي امم .جالعلا ءدب لبق اذهو - ضيرملل يصخشلا يئاذغلا ليثمتلا عمو يثارولا ليملا عم لثمألا وحنلا ىلع بسانتت ىتح
.ءاودلا لمحت مدع وأ جالعلا لشف

يفكت ةطيسب مد ةنيع
 ةرفش كف متي و ربتخملا يف ضيرملل ةطيسب مد ةنيعل يثارو ليلحت لمع متي ،يصخشلا ةينيجلا ريقاقعلاو يئاودلا فلملا قلخ لجأ نم

 ةايحلا طمنو لوطلاو رمعلاب قلعتي اميف ضيرملل ةيدرفلا ليصافتلا نيودت متي ،كلذ ىلإ ةفاضإلابو .اهيوتحت يتلا ةيثارولا تامولعملا
.هل ططخملا وأ يلاحلا ءاودلا كلذكو

 ةيملع تانايب ةدعاق عم اهتنراقمو ،ةيصخشلا ضيرملا تانايب عم اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيثارولا تامولعملا ةمئالم ىلع لمعت ةصاخ تامتيرغول
.يصخشلا يئاودلا كفلم اهنم أشني ةلماش

 بيبطلا ىقلتي ،اذهبو .ندنالسريه يف ضيرملل ماعلا حاضيإلا نم ءزج نوكيل يصخشلا  ةينيجلا ريقاقعلاو  ءاودلا فلم لمع ديفملا نمو
.لثمألا جالعلا يف عورشلا هنكميو ةيحصلا ةلاحلا نع ةلماك ةروص جلاعملا

.انعم مكلصاوت ىلإ علطتنو ةروشملا مكل مدقت نأب لانوشانرتنا ندنالسريه دعسي
+41 44 388 75 75

international@hirslanden.ch

لثمألا جالعلا :يصخشلا ةينيجلا ريقاقعلاو يئاودلا فيرعتلا فلم
ينيجلا حاضيإلا لضفب

 كب ةصاخلا ايازملا
• ،ةيودألا نيب عمجلاو ءاودلا رايتخا ثيح نم ريقاقعلاب جالعلا نم يدرفلا نيسحتلا

لوانتلا تقوو ةعرجلاو
• ةيادبلا نم لثمألا جالعلا ةيلاعف
• ةريطخلا ةيبناجلا راثآلا بنجت

• ةيودألا لمحت مدع نم ةياقولا
• جالعلا لشف نم ةياقولا

• ءاودلا طبضل ةفلكتلا ةديدش ريغو اتقو قرغتست ال ةلحرم


