
المشورة والمساعدة على مستوى ألمانيا

هاتف الخدمة
اطلب الرقم المجاني للمؤسسة األلمانية لتأمينات التقاعد:

0800 1000 4800

خبراؤنا في انتظاركم دائًما:
من الساعة 7:30 – 19:30 االثنين إلى الخميس 
من الساعة 7:30 – 15:30 الجمعة 

اإلنترنت
على مدار اليوم:

www.deutsche-rentenversicherung.de/kinderreha

أو أرسل إلينا بريدًا إلكترونيًا على العنوان التالي:
.info@deutsche-rentenversicherung.de

ويمكنك هنا أيضا استخدام نموذج »االتصال« المتوفر على 
اإلنترنت.

تُخِطر مؤسسة التأمينات التقاعدية األلمانية مؤسسة إعادة 
التأهيل التي تُجري لك العالج. سوف تراسلك المؤسسة بدورها 

وتوضح لك أهم األمور.

ما هي تكاليف إعادة التأهيل؟
تتحّمل مؤسسة التأمينات التقاعدية تكاليف السفر واإلقامة 

والوجبات والرعاية الطبية والتطبيقات الطبية. كل ما عليك هو 
اإلسهام بمبلغ 10 يورو يوميًا بحد أقصى، ومقدار ذلك يتوقف 

على دخلك.

نصيحتنا:

يمكن إعفاؤك من هذا المبلغ اإلضافي في حال استيفاء 
شروط معينة. يمكنك الحصول هاتفيًا على استشارات 

مجانية في هذا الصدد.

ماذا يعني إعادة التأهيل؟

من يحق له إعادة التأهيل؟

كيف تحصل على إعادة التأهيل؟
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عرض للجميع

التأهيل إعادة 

الطباعة معلومات 
الناشر: المؤسسة األلمانية االتحادية لتأمينات التقاعد

دائرة الصحافة والعالقات العامة، االتصال
Ruhrstraße 2, Berlin 10709 :العنوان

Berlin 10704 :عنوان المراسلة
رقم الهاتف: 865-0 030، الفاكس: 27379-865 030

www.deutsche-rentenversicherung.de :اإلنترنت
drv@drv-bund.de :البريد اإللكتروني

De-Mail@drv-bund.de-mail.de : البريد اإللكترونّي الحكومّيّ
الصور: بيتر تيشنر، أرشيف الصور بالمؤسسة األلمانية االتحادية 
لتأمينات التقاعد؛ صورة الغالف: © spass/Fotolia )متعة/فوتوليا(

Fa. H. Heenemann GmbH & Co. KG, Berlin :الطباعة

الطبعة األولى )12/2021(، رقم 320

هذا المنشور تابع للعمل العام للمؤسسة األلمانية لتأمينات التقاعد؛ 
يُوّزع مجانًا وليس للبيع.

http://www.deutsche-rentenversicherung.de/kinderreha
mailto:info%40deutsche-rentenversicherung.de?subject=
http://www.deutsche-rentenversicherung.de
mailto:drv@drv-bund.de
mailto:De-Mail@drv-bund.de-mail.de


تستوفي الشروط الشخصية في حال تعرضك أو معاناتك من 
مرض أو إعاقة كبيرة تُحدّ من كفاءتك المهنية. ونحن نتحقّق 
في هذه الحالة من إمكانية عالجك على الدوام بإعادة التأهيل 

أم ال. فإذا كان األمر يبّشر بالنجاح، يمكنك في هذه الحالة 
المشاركة في إعادة التأهيل.

كيف تحصل على إعادة التأهيل؟
يجب تقديم طلب للحصول على إعادة التأهيل، مثلها مثل أي 
منحة اجتماعية في ألمانيا. إذا أردت تقديم طلب، فإن طبيبك 

الُمعالج أو طبيب العمل يكتب لك فضالً عما سبق تقريًرا 
بالمرض. أنت تُرسل التقرير المعني مع طلبك إلى الجهة 
المانحة إلعادة التأهيل. في حال حصولك على خطاب من 

الهيئة األلمانية لتأمينات التقاعد، مثل البيانات السنوية لتأمينات 
التقاعد، يمكنك التعّرف من هوية الراسل على الجهة المانحة 
إلعادة التأهيل. ولكن يمكنك أيًضا التوّجه إلى أي جهة أخرى 

مانحة إلعادة التأهيل. وسوف يُعاد توجيه مطلبك تلقائيًا إلى 
الصحيحة. الجهة 

نصيحتنا:

يتوفر الطلب والمعلومات لدى مؤسسة التأمينات التقاعدية 
أو مراكز المعلومات واالستشارات أو من مستشاري 

التأمين أو شركة التأمين الصحي الخاصة بك. تتوفر على 
 www.deutsche-rentenversicherung.de الموقع

كل المعلومات الضرورية، مثل عناوين جميع مؤسسات 
التأمينات التقاعدية وعددها 16 مؤسسة. يمكنك على الموقع 

تقديم طلبك بسهولة عبر اإلنترنت ودون الخروج من 
المنزل.

وتحصل في الختام على إفادة. في حال قبول طلبك، فإننا 
نُطلعك على موعد وجهة تنفيذ إعادة التأهيل الخاص بك. يمكنك 

لدى تقديم الطلب اختيار المؤسسة التي تودّ العالج بها. نحن 
نأخذ مطلبك على محمل الجدية. لكننا ال نضمن إمكانية حصول 

إعادة التأهيل في المكان المطلوب. 

نجاح عملية إعادة التأهيل الطبي يعود بالفائدة على جميع 
المشاركين. تستعيد لياقتك وتعود إلى عملك. كما يستطيع صاحب 

العمل االستفادة من خبرتك وقوتك في العمل. ويُسعدنا بصفتنا 
هيئة تأمينات التقاعد أن تساهم مرة أخرى بعد إعادة التأهيل.

 يرجى مراعاة ما يلي: 
َمْن يشارك في إعادة التأهيل، فلن يفقد من جراء ذلك 

أحقيته في التأمين التقاعدي.

متى يحق لك المشاركة في إعادة التأهيل؟
للمشاركة في إعادة التأهيل، يجب عليك

استيفاء شروط األحقية في التأمين التقاعدي
واستيفاء الشروط 

الشخصية.

تعتبر شروط األحقية في التأمين التقاعدي مستوفاة في حال 
سدادك ستة أشهر على األقل من المبالغ المستحقة لتأمينات التقاعد 

القانونية خالل العامين األخيرين قبل تقديم طلب المشاركة في 
إعادة التأهيل. تُسدَّد تلك المبالغ تلقائيًا إذا كنت تباشر وظيفة في 

ألمانيا تقتضي سداد مبالغ التأمين التقاعدي. وال يهم في ذلك كونك 
حامالً للجنسية األلمانية أم لجنسية أخرى.
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ماذا تعني إعادة التأهيل أو باختصار: Reha؟
هل فقدت الشعور بالقدرة على أداء عملك اليومي؟ هل تخشى 

قريبًا من العجز  عن مباشرة عملك ألسباب صحية؟ أو هل سبق 
أن توقّفت عن العمل بسبب اإلصابة بأحد األمراض؟

في هذه الحالة فإننا ندعمك عبر إعادة التأهيل الطبي. حيث 
نساعدك على هذا النحو على مواصلة العمل رغم استمرار 

المرض أو على العودة إلى وظيفتك.

وإذا كنت فقدت وظيفتك على اإلطالق، فإننا نساعدك بإعادة 
التأهيل مهنيًا، أو ما يسمى القدرة على المشاركة في الحياة 

العملية، على االلتحاق بعمل آخر. لهذا نوفّر لك على سبيل المثال 
فرصة إعادة التدريب لتغيير المهنة.

ماذا ينتظرك في عملية إعادة التأهيل الطبي؟
تستمر عملية إعادة التأهيل المهني ثالثة أسابيع لدى معظم 

األمراض. تنعقد بنظام اليوم الكامل بالقرب من محل إقامتك 
)إعادة التأهيل بدون إقامة بالمستشفى(.

تبدأ عملية إعادة التأهيل بوضع خطة لها على مستوى الفرد 
بالتشاور معك. ونحدّد إبان ذلك األهداف من إعادة التأهيل بما 

يتناسب مع القيود الصحية الخاصة بك. يرافقك أثناء إعادة التأهيل 
فريق األطباء الُمعالج وأخصائيو الطب النفسي وأخصائيو العالج 

الحركي وأخصائيو التدليك وخبراء التغذية وغيرهم.

كلما ازداد نشاطك في المشاركة في إعادة التأهيل، ازدادت فرصة 
نجاحك. نرحب بتعاونك معنا. ويسري الشيء ذاته في حال أنك 

بعد مغادرة مؤسسة إعادة التأهيل تدمج ما تعلمته في حياتك 
اليومية إدماًجا دائًما وبالتالي مواصلة تعزيز صحتك. تُنفّذ معظم 

عمليات إعادة التأهيل الطبي في ألمانيا بتكليف من الهيئة األلمانية 
لتأمينات التقاعد. ونستفيد من التنوع الهائل لمختلف أماكن إعادة 

التأهيل في مؤسسات إعادة التأهيل المنتشرة في كل ربوع ألمانيا. 
وهكذا نتمكن من توفير أفضل العالج لمرضك.
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