
 

Pro Senectute Kanton Zug  
!"ைம ப&'ய ேக+,க-./ உ1க+ ெதாட6பாள6க+ 
 
60 வய#$% ேம(ப*டவ,க. ம(/0 அவ,கள# உற5ன,க7$கான எ:க. ேசைவக. 
 
Pro Senectute எ"ப$ &' ம)டல,தி/ வயதானவ4கள7" ப8ர:சிைனக='கான மிக 

>'கியமான ேசைவ அைமAபாBC. 100 ஆ)Fக='BC ேமலாக வயதானவ4கள7" ந/வாHI, 

க)ண8யC மKLC உNைமக='B நாOகP கடைமAபQFPேளாC, அவ4கள7" ேதைவகP 

மKLC நல"கP மKLC உறவ8ன4கP மKLC பராமNAபாள4கள7" நல"கP எOகP 

ெசய/பாFகள7" >'கிய ேநா'கமாக இU'கி"ற$. 
 

 
Soziale Dienste - ச$கேசைவ நி+வன-  

 
இலவச ஆேலாசைன ம,-. ஆதர1 

• சVக காAWLதி ப8ர:சிைனகள7/  
• ேசைவகP மKLC உதவ8கள7" ம,தியXதC  
• வ YQFவசதி ஆேலாசைன மKLC >திேயா4 

இ/ல,திKகான ZைழI அ\மதி 
• ஓ^_திய ஆேலாசைன மKLC Docupass  
• பQெஜQ மKLC நிதி சி'க/க=ட" ஆதரI  
• தன7AபQட வாH'ைக சிரமOகைள சமாள7'க உதவ8 

Unterägeri இ" ச%க ேசைவக* ச%க+தி" ெசா0த "ச%க ம345 6காதார" 8ைறயா; ேம3ெகா*ள=ப?கி"றன  
 
Soziale Dienste - Services* 

சVக நிLவன,தி"- ேசைவகP  
  

• வUமான ேமலா)ைம மKLC அறOகாவல4 ேசைவ 
• வN வUவா^ ேசைவ  
• வ YQைட மாKLவதKBC ேவL வ YQF'B: ெச/வதKBC 

உதவ8 
• மரண,திKB ப8aைதய ஆதரI 

 
Unterägeri: தனAநபC தDCE ப3றி வFவாதிGக எIகைள ெதாடCK ெகா*ள Unterägeri LMயFN=பாளCகைள நாIக* 

ேகO?Gெகா*கிேறா5  
 
Hilfen zu Hause* =*>? உத5   
• தினசN வாH'ைகய8/ ேவகமான மKLC சி'கலKற 

ஆதரI உறவ8ன4க='B நிவாரணC  
• வ YQைட: &Kறி ஆதரI 
• ெபாUQகP வாOBவதKகான உதவ8 மKLC சைமய/  
• அbAபைட கவன7AW  
• ெசமXட4 இைடேவைளய8/ மாணவ4க=ட" &,தC 

ெச^cC ேசைவ  
• dFமானவைர அேத நபN" ஆதரI 

 
* கOடண5 ெசQ+த=பட ேவRMய ேசைவக* ச%க மதி=பFட=பOட கOடணIகளA"பM பF; கணGL 

ெசSய=ப?கி"றன



 

 
60 வய#$% ேம(ப*டவ,க. ம(/0 அவ,கள# உற5ன,க7$கான எ:க. ேசைவக.  
 

ப>AB சDைக   
•  • கலாUசார5 ம345 ச%க5 • • நிைனவக= பயF3சி  

•      வFைளயா?த;  வMவைம+த;      
                   ம345 ஓவFய5   • • இலவச WOடIக* 

 • ஓSXதிய கN+தரILக* • 

• உட3பயF3சி ம345 

வFைளயாO? 

 • ெமாழிக* • 

• உட3பயF3சிWடIக* 

ம345 தRண D[; 

உட;ஆேராGகிய5 

 • MஜிOட; உலகIக* • 

• ைபG-ைசGகி*  

634=பயணIக* 

 

• இைச ம345 பாட; 

• உட;ஆேராGகிய5 • 

• உ;லாச= பயண5 

ம345 வF?^ைற 

வாரIக*  
 
 

Fachgeschäft für Hilfsmittel - உத#க%&கான 
*ற,- கைட   
• >$ைம'B ெபNய அளவ8லான உதவ8கP  
• எOகP நிWண4கள7" ஆேலாசைன மKLC 

ெபாU,$த/  
• ச'கர நாKகாலிகP மKLC பராமNAW பF'ைககள7" 

வாடைக  
• ேதைவAபFC ம'க='B வ YQFவசதி மKLC நிதி 

ஆேலாசைன  
• சிறAW கைட Zug நகN/ ைமயமாக அைமa$Pள$  
• ஆ"ைல" இ/ கைட www.hilfsmittel-ps.ch 

 
 

ெபா#வான ெசFG  
அ"வலக& திற+,& ேநர&:  

திOகP >த/ ெவPள7 வைர : 08.30 - 11.30 மKLC 

ப8Kபக/ 14.00 மண8 >த/ 17.00 மண8 வைர.  

உதவ1க2+கான சிற67 கைட திற+,& ேநர&: 
 

திOகP: 13.00 - 18.00 மண8 வைர 

ெசfவா^ >த/ ெவPள7: 08.00- 17.00 மண8 வைர 

ெதாைலேபசி: 041 727 50 50 
 

Webseite: www.zg.prosenectute.ch  
E-Mail: info@zg.prosenectute.ch  
Webshop: www.hilfsmittel-ps.ch 
ெமாழிக': எIக* அQவலக+தி; நாIக* பF"வN5 ெமாழிகளA; 

உIகaGL ஆேலாசைன வழIகலா5 ம345 ஆத[Gகலா5: 

ெடாUெமாழி, ஆIகில5, பFரb6 ம345 இ+தாலி. இ0த ெமாழிக* எ8E5 

உIகaGL+ ெத[யாவFOடா;, உைரயாடைல ெமாழிெபயCGக 

யாைரயாவ8 உIகaட" அைழ+8 வாNIக*. 


