
 ھذه المشورة وعروض اللقاءات تدعم من قبل ...
 
موارد والیة شمال الراین ویستفالیا لمنظمات التنظیم الذاتي من 

 قبل المھاجرین
 
 

 
 

 مزید من عروض الجمعیة ...
 للمھاجرین والالجئین ھي ...

 
للمھاجرین اللذین لدیھم عوائق وأمراض  ةالمنزلی ةالعنای
)12ي رقم (حسب القانون االجتماع ةنفسی   

 
الثقافات (حسب القانون  ةمتعدد ةمساعدات عائلی
)8االجتماعي رقم   
، ة(التالقي، أوقات الفراغ، ریاض ..كعروض أخرى 

)ةذاتی ةمساعد  
 

للمھاجرین البالغین ةمشور  
 

في المجال االجتماعي والنفسي ةمشور  
 

في المجال المھني والتطور الوظیفي واالعتراف  ةمشور
ةجنبیبالشھادات األ  

 
  ةومعلوماتی ةمحاضرات تعلیمی

 

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

 
 
 

 
 

 عروضنا تشمل ...

 مشورة فردیة , توجیھ ھادف ومرافقة في بعض األحیان

م في المجال الصحي والمعلومات مواضیع متعلقة ب استخدام وسائل األعال
 حول األمراض والوقایة الصحیة (في إطار عمل جماعي)

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

 ترابط مناطقي على الصعید الصحي في مدینة اسن ومنطقة الرور
 
 
 

 
 
 

 جمیع العروض مجانیة
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عروضنا ھي ...

 لألشخاص اللذین یعانون من أمراض نفسیة ولذویھم 
  

 نحن نساعدكم في ...

 مجال المشورة والمعلومات حول أمكانیة العالج

ي والخدمات أمكانیة الوصول إلى المشافي واألطباء كالعالج النفسي والحرك 
 الطبیة األخرى

معلومات وتوجیھات إلى العروض المتاحة من قبل مراكز الصحة 
 النفسیة واإلجتماعیة في مدینة اسن

 
 عند الحاجة والرغبة نقدم المشورة في مجال الوصایة القانونیة

 المشورة والمعلومات حول المساعدات اإلجتماعیة العادلة والممكنة
 

 كادر العمل ....

من أخصائیین لدیھم أصول مھاجرة ( بالمجال اإلجتماعي ,التربوي یتألف 
 ,النفسي , الصحي والقانوني)

 
 التواصل باللغات التالیة:

 
 ة ــــفریق عملنا یتكلم اللغات التالیة: العربی

 ة ـزیة و الفرنسیة و الھندییلكو البنغالیة و االن
 ة و البولونیة و الروسیةو الفارسی

 ةــردیولیة و التركیة و االیمو الصربیة و التا
 



 
 

 
 

 
األجتماعیة النفسیةالمشورة   

 

 استشارة فردیة (بعدة لغات)

 مواضیع متعلقة باستخدام وسائل األعالم واالنترنت

 أكتساب اللغة األلمانیة بمجال الصحة

 الترابط المناطقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عنوان الجمعیة:

  
قطار األنفاق   وخط 107و  106و 101بإستعمال خطوط الترام 

 محطة: U 11رقم
„Rüttenscheider Stern“  

حیث یبتعد مقر الجمعیة  Folkwangmuseumالخروج من جھة  
 .(HBF)متر في اتجاه  المتحف و محطة القطارات الرئیسیة 200

 .Rüttenscheider Strمكتبنا یقع في المبنى القائم بزاویة شارع 
و مقابل  “ Friseursalon Babylon“فوق مقھى  58

 “denns“لسوبرماركت
Witteringstrasse 2 

45130 Essen 
( امكانیة استعمال المصعد -الطابق الثالث ) 

 
 
 
 

معترف بھا لتقدیم االستشارات الثقافیة و العون في الرعایة  عام نفعذات جمعیة 
 .الصحیة في مدینة إسن و في منطقة الرور

 :ةیالعنوان البریدي 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           الترمیز البنكي  

BIC:   GENODEM 1 GLS رقم الحساب البنكي                                   

Steuer-Nr.: 112/5742/1195                              الترمیز الضریبي 

  :العضویة
Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  
نورد راین فیستفالنة في الجمعیة الخیریة المشترك  

 :و العمل المشترك تعاون
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  

 

 
 

 المواعید  بعد اال تصال
 

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

 
 www.vibb-essen.deالموقع االلكتروني:
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