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 محاضرة من سلسلة المحاضرات الخاصة بالوقاية
 

Referent: Notar Herr Christian Salzig 
- Am Sonnabend, den 25.06.2022  
- um 11:00 Uhr  
- im großen Veranstaltungsraum der Volkshochschule Dresden e.V.  

Annenstr. 10, 01067 Dresden (4. OG) 
 
 
        

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 لك حيحالص  الطريق
القرار في  سواء كان التوكيل الوقائي أو الرعاية أو 

ال تعتمد على النماذج الجاھزة التي  االحوال الصحية
ذه  . تحتوي معظم ھتوقيعھاأن يكون عليك فقط  زعمي

فارغة فقط بدال من المعلومات  النماذج على كلمات
الدقيقة الضرورية ، والتي ال تساعدك أنت وأقاربك 

 رئ.في حاالت الطوا
لذلك ، اذھب إلى كاتب العدل في الوقت المناسب  

ھدوء. سوف  كل وناقش رغباتك وأفكارك معه في 
سيقوم   وما ھو منطقي. في النھاية يمكنيخبرك بما 

ن ھذا . ألونية قان ثغراتبدون  لكيء بصياغة كل ش
ھو الشيء األكثر أھمية: كلما تمت صياغة حكم أو  

كلما كان من   توكيل رسمي أكثر وضوحا وال لبس فيه
الممكن فرض مصالحك بشكل أكثر سالسة في وقت 

 الحق.
 

  

حول ھذه المواضيع الھامة جدا للجميع وأكثر من ذلك 
 ته محاضرالزيغ يلقي السيد كاتب العدل س

 األسئلة الھامة للحضور. على كافةوسيقوم بالجواب 

الرجاء إعالمنا عن حضوركم مسبقا عبر اإليميل أو عن 
 2022حزيران  22حتى تاريخ   طريق "واتس أب"

  الحضور مجانا للجميع 

 !الغد يومفي  كل شيء مختلفا يصبح عندما 

 ال نريد أن نقلقك. ولكن ماذا لو حدث لك شيء ما غدا؟

حادث ، أو مرض مفاجئ ، مما يعني أنه لم يعد بإمكانك 
 التصرف واتخاذ القرارات بنفسك.

نت الخاصة بك إذا ك االمالكمن الذي ينظم بالفعل مسائل 
في   بسبب وجودك فسك غير قادر على التصرأنت نف

بنوك والمؤسسات والسلطات  لفى؟ من يتفاوض مع ا شالم
لم يعد بإمكانك القيام بذلك؟ و. .. من يحدد كيف يجب  اذا
 في غيبوبة؟ و عالجك الطبي إذا كنت فاقدا للوعي يتم أن 

أو اآلباء أو األطفال معلومات حول قد يتلقى األزواج 
ال يسمح لھم  من ناحية أخرى  ولكنة. صحي ال كحالت

 بالتصرف نيابة عنك. 

ستقوم محكمة الوصاية  في مثل ھذه الحالة وبدال من ذلك 
بعض الوقت.  ا بتعيين وصي قانوني لك. قد يستغرق ھذ

ومن سيكون ذلك؟ قريب أم صديق أم غريب؟ كيف  
ة بالمخاطر أم  عملية محفوفھل سيوافق على سيقرر؟ 

لدار لرعاية المسنين؟ ھل   المنزلية أو ضدھا؟ للرعاية
 ؟ يندار للمسنسيبيع منزلك إذا كنت بحاجة للذھاب إلى 

 إذا لم يكن لديك أقارب في البالد!
تعرف أي شخص تريد منحه توكيل رسمي  نت الكإذا 

أو إذا كنت تفضل الرقابة القضائية في تسوية شؤونك ، 
 .أمر رعاية فيمكنك إعداد

من يسمح له اقرار  يل المثالعلى سبيمكنك في ھذا 
ن ي شكل مبا كمشرف هالذي التريدبرعايتك أو من ھو 

 . قبل كل شيء ، يمكنك تحديد كيف تريد أن يتماالشكال
تعلن حياتك اليومية. أنت باالعتناء بك وما يجب مراعاته 

دار ا إذا كنت تريد أن توضع في م على سبيل المثال 
ھي المتطلبات التي يجب وما أو ترفضه بشدة  للمسنين

 يحرص كاتب العدل على  مراعاتھا في العالج الطبي.
 الصحيح.وضع كل شيء في شكله 

 

In Zusammenarbeit mit: بالتعاون مع    
Notar Christian Salzig 
Tzschirnerplatz 5 | 01067 Dresden 
E-Mail: info@notar-salzig.de   Telefon: 0351/866 420 

 ة! ــ ايــ وقــال
 !عن اليوممختلف تماما  غداليوم قبل أن يصبح 
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