
 
 

 
 

 
األجتماعية النفسيةالمشورة   

 

)بعدة لغات(استشارة فردية   

 مواضيع متعلقة باستخدام وسائل األعالم واالنترنت

 أكتساب اللغة األلمانية بمجال الصحة

 الترابط المناطقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  :عنوان الجمعية

  
 قطار األنفاق   وخط107 و 106 و101بإستعمال خطوط الترام 

  : محطةU 11رقم
„Rüttenscheider Stern“  

 حيث يبتعد مقر الجمعية Folkwangmuseumالخروج من جهة  
  .(HBF) متر في اتجاه  المتحف و محطة القطارات الرئيسية200

 .Rüttenscheider Strمكتبنا يقع في المبنى القائم بزاوية شارع 
 و مقابل “ Friseursalon Babylon“ فوق مقهى 58

  “denns“لسوبرماركت
Witteringstrasse 2 

45130 Essen 
(  ( امكانية استعمال المصعد- الطابق الثالث

 
 
 
 

 معترف بها لتقديم االستشارات الثقافية و العون في الرعاية  عامنفعذات جمعية 
 .الصحية في مدينة إسن و في منطقة الرور

 :ةيالعنوان البريدي لمقر الجمع
ViBB Essen e.V. 
Witteringstr. 2 
45130 Essen 

 :الحساب البنكي

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum                       اسم البنك 

IBAN: DE35 4306 0967 4021 3385 00          الترميز البنكي  

 BIC:   GENODEM 1 GLS رقم الحساب البنكي                                 

  

Steuer-Nr.: 112/5742/1195                              الترميز الضريبي 

   :العضوية

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  
نورد راين فيستفالنة في الجمعية الخيرية المشترك  

 : و العمل المشتركتعاون
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1) 

AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Essen 

FAK Sozialpsychiatrie (Der Paritätische NRW) 

FAK Migration (Der Paritätische NR 

 
 

 
 

 إدارة المشروع 
 

Frau C. Trettin-Deb (Leitung) 
B.A. Erziehungswissenschaften / M.A. Islam. Kulturwissenschaften 

M.A. Psychologie / staatl. anerkannte Dipl. Sozialarbeiterin  

Herr M. Bawadekji (Projektverantwortlicher) 
B.A. Rechtswissenschaften  

 

 
  

 المواعيد  بعد اال تصال
 

 :لالتصال  بنا
 
:الهاتف 607 91 72 -0201   
:الجوال 85 55 39 0176-31   
  67 78 88 79-0201      :الفاكس 
  vibb-essen@t-online.de:لكترونيالبريد اال 

  
  www.vibb-essen.de:الموقع االلكتروني
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...هذه المشورة وعروض اللقاءات تدعم من قبل   
 
موارد والية شمال الراين ويستفاليا لمنظمات التنظيم الذاتي من 

 قبل المهاجرين
 
 

 
 

...مزيد من عروض الجمعية   
...للمهاجرين والالجئين هي   

 
 للمهاجرين اللذين لديهم عوائق وأمراض ة المنزليةالعناي
)12ي رقم حسب القانون االجتماع (ةنفسي   

 
حسب القانون ( الثقافات ة متعددةمساعدات عائلي
)8االجتماعي رقم   
، ةالتالقي، أوقات الفراغ، رياض (..كعروض أخرى 

)ة ذاتيةمساعد  
 

  للمهاجرين البالغينةمشور
 

  في المجال االجتماعي والنفسيةمشور
 

 في المجال المهني والتطور الوظيفي واالعتراف ةمشور
ةجنبيبالشهادات األ  

 
  ة ومعلوماتيةمحاضرات تعليمي

 

 
ViBB Essen e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohl-
fahrtsverband Nordrhein-Westfalen.  

 
 
 

 
 

...عروضنا تشمل   

توجيه هادف ومرافقة في بعض األحيان, مشورة فردية   

م في المجال الصحي والمعلومات مواضيع متعلقة ب استخدام وسائل األعال
)في إطار عمل جماعي(حول األمراض والوقاية الصحية   

)في إطار عمل جماعي(كسب المعرفة اللغوية في المجال الصحي   
 

 ترابط مناطقي على الصعيد الصحي في مدينة اسن ومنطقة الرور
 
 
 

 
 
 

 جميع العروض مجانية
 

األعالم و بمجال استخدام وسائل (حول عروض اللقاءات 
ًنعلمكم بشكل فردي بناء على استفساراتكم) الكسب اللغوي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...عروضنا هي   

 لألشخاص اللذين يعانون من أمراض نفسية ولذويهم 
  

...نحن نساعدكم في   

 مجال المشورة والمعلومات حول أمكانية العالج

ي والخدمات أمكانية الوصول إلى المشافي واألطباء كالعالج النفسي والحرك 
 الطبية األخرى

معلومات وتوجيهات إلى العروض المتاحة من قبل مراكز الصحة 
 النفسية واإلجتماعية في مدينة اسن

 
 عند الحاجة والرغبة نقدم المشورة في مجال الوصاية القانونية

 المشورة والمعلومات حول المساعدات اإلجتماعية العادلة والممكنة
 

....كادر العمل   

التربوي ,بالمجال اإلجتماعي ( من أخصائيين لديهم أصول مهاجرة يتألف 
)الصحي والقانوني, النفسي ,  

 
 :التواصل باللغات التالية

  
  ة ــــالعربي: فريق عملنا يتكلم اللغات التالية

  ة ـزية و الفرنسية و الهندييلكو البنغالية و االن
  ة و البولونية و الروسيةو الفارسي

  ةــرديولية و التركية و االيمو الصربية و التا
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