
 

  

Yaşlılar bürosu 

Yaşlılar bürosu, 60 yaş ve üstü kişilere ve 

onların yakınlarına danışmanlık hizmet sunar. 

Orada yaşlanmayla ilgili tüm konular hakkında 

bilgiler edinebilir ve sorunlar olması 

durumunda tavsiyeler alabilirsiniz. 

Yaşlılar bürosu sizi şehirdeki çeşitli etkinlikler 

ve teklifler hakkında bilgilendirir ve size 

yetkili irtibat kişisinin iletişim bilgilerini 

verecektir. 

0511 8205-5402 ve -5404  

Seniorenbuero@laatzen.de 

Stadthaus Laatzen, Marktplatz 2

Yönetim rehberleri 

Yönetim rehberleri, resmi makamlar ve 

ofisler için formların ve başvuruların 

doldurmasında yardımcı olur. 

 0511 8205-1000
rathaus@laatzen.de
Rathaus Laatzen, Marktplatz 13 

 

Hannover şehri sosyal çalışmalar 

derneğinin danışmanlık teklifleri 

Sosyal çalışmaların sundukları: 

 Kişisel, ailevi veya sosyal sorularda 
ailelere ve bireylere destek 

 Örn. yasal hak talepleri, indirimler, diğer 

hizmetler, tesisler ve yardım imkanları 

hakkında bilgiler 

 Başvurular, yazışmalar, yetkili 

makamlarla iletişim kurma ve yasal hak 

taleplerinin uygulanması konusunda 

yardım 

Randevular telefonla alınmaktadır 

 0511 87446-60
dw.laatzen@evlka.de
Laatzen, Alte Rathausstraße 41 

Hannover bölgesi 
Bakım ekibi 

Hannover bölgesi ekibi, bakım konularında ve 

vekaletname için doğrulanmış imzaların 

verilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. 

Ayrıca Laatzen'deki belediye binasında üç 

ayda danışmanlık hizmeti verilir. 

 0511 8205-5402

 

 

 

Laatzen Şehri Sosyal Güvenlik 

Sosyal güvenlik, konut sakinlerine 

örneğin aşağıdaki gibi konularda 

yardımlar sunar: 

Temel güvenlik, sosyal hizmet, kentsel 

konaklama, sosyal konut arabuluculuğu, 

konut edinme belgesi, konut yardımı, 

entegrasyon ve katılım 

 0511 8205-5010
 teamsozialesicherung@laatzen.de
Rathaus Laatzen, Marktplatz 13 

Laatzen e.V.'deki mülteciler için ağ 

Ağ, Laatzen'de yeni olan kişilere yardım ve 
destek sunar. 

Ağda Almanca, İngilizce, Arapça, Kürtçe 
ve talep üzerine Farsça konuşulmaktadır. 

 0511 36583962 veya 

     0179 6109141 

 info@willkommen-in-laatzen.de  

Laatzen, Marktplatz 3
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Yaşlılar Kurulu  

Yaşlılar Kurulu, Laatzen şehrinde yaşlılar için 

irtibat noktasıdır ve sosyal ve kültürel konuları 

teşvik etmektedir. 

Yaşlılar Kurulu üyeleri dört yılda bir ilgili 

bölgenin yaşlıları tarafından seçilir ve 

gönüllülük esasına göre çalışmaktadır. 

Yaşlılar Kurulu, düzenli olarak danışma 

saatleri düzenler ve politika ve yönetimle 

ilgili görüşlerini temsil etmektedir. 

Odak noktası şudur: 

 Tedbir ve sağlık konuları 

 Trafik ve güvenlik 

 Dijitalleşme (PC-Cafè) 

 Kulüpler, dernekler, kiliseler ve dini 

topluluklarla, yaşlı bakımevleri ve 

huzurevleri ve gündüz bakımevleri ile 

ilişkileri sürdürmek 

 

Tüm teklifler için lütfen  

randevu alın. 

İhtiyaç halinde lütfen yanınızda tercüman 
getirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teklifler 

Laatzen şehrinde 

 

 

 

Flyer Angebote in der Stadt Laatzen 

Sprache Türkisch 

 

 

 

Yaş ve göç çalışma grubu  

Laatzen şehri yaşlılar kurulu  

Laatzen şehri yaşlılar ofisi  

Entegrasyon ve katılım koordinasyonu  

Laatzen e.V.'deki mülteciler için ağ 

 

 

 

 

 

Seniorenbeirat Stadt Laatzen 
Marktplatz 2, 30880 Laatzen 

 0511 8205-5424

seniorenbeirat@laatzen.de 

1. Baskı 2022
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