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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*.

