
 للحصول على المعلومات  للمشاركة  یرجى االتصال بنا
:فى المواعید التالیة  

 من یوم األثین وحتى یوم الجمعة من كل أسبوع
12:00 -  9:00ما بین الساعة :  
 أوقات المشورة:

  فى المواعید التالیة:
17:00حتي الساعھ  14:00االثنین : من الساعة    
12:00 حتي الساعة  9:00الخمیس : من الساعة  

 
 طریق التواصل عبر الوسائل التالیة:

 الھاتف:607 91 72 – 0201
 الجوال:85 55 39 31 – 0176
 فاكس:67 78 88 79 – 0201

info@vibb-essen.de برید اإللكتروني:ال  
www.vibb-essen.de:الموقع على األنترنت 

 
 الجمعیة الثقافیة للنصح واإلرشاد والرعایة الصحیة

  ViBB 
Witteringstr. 2,  

45130 Essen  
 
 

 
 
 

 
 

:یمكنك الوصول إلینا عن طریق  

  U11 ،108، 107، 106، 101الترام رقم: وطخط   

Folkwang-Museum:اتجاه الخروج ناحیة المتحف 

 ومحطة السكك الحدیدیة الرئیسیة

Rüttenscheide م فى شارع 200على األقدام نحو  السیروبعدھا   
 تجد المكتب

Rüttenscheide   فى شارع 58فى الزاویة: رقم 
Frisör Babylonl:فوق 

Bio-Markt denns :مقابل  
 
 
 
 

 الجمعیة الثقافیة للنصح واإلرشاد والرعایة الصحیة بمنطقة الرور
  ومدینة إیسن.

 العنوان البریدى:مقر الجمعیة
ViBB Essen e.V. 

Witteringstr. 2, 45130 Essen 
 عنوان البنك ورقم الحساب:

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 
IBAN: DE35 4306 0967 4021 3385 00  

BIC: GENODEM 1 GLS 
.112/5742/1195   :الرقم الضریبى

 عضویة
 .NRWالمؤسسة األلمانیة للتعاون المشترك   

 للترابط بین جمعیات المھاجرین بمدینة إیسن.
 للتعاون

سن (وزارة الصحة).یفریق العمل النفسى بمدینة إ  
العمل بالصحة والھجرة بمدینة إیسن. قفری   

NRW فى مجال الطب النفسى لألسر  تكافؤلل الصندوق االجتماعى  
.NRW للمھاجرین  تكافؤلل الصندوق االجتماعى   

 

 
 
 
 
 

 الحیاة في مدینة إیسن
 

 مساعدة النساء المھاجرات على االندماج
 فى المجتمع األلمانى

 

 
                      

 

  
 
 
 
 
 

https://www.google.de/maps/place/Witteringstra%C3%9Fe+2,+45130+Essen/data=!4m2!3m1!1s0x47b8c2d054d08099:0xc146a24dd3d4c18f?sa=X&ved=0ahUKEwjbg-LUqrHNAhWnDMAKHU1QAboQ8gEIGzAA
https://www.google.de/maps/place/Witteringstra%C3%9Fe+2,+45130+Essen/data=!4m2!3m1!1s0x47b8c2d054d08099:0xc146a24dd3d4c18f?sa=X&ved=0ahUKEwjbg-LUqrHNAhWnDMAKHU1QAboQ8gEIGzAA�


منحن ندع  
 

. للخطر النساء البالغات الالجئات واإلشخاص المعرضین  
قامة بالبقاء فى ألمانیا.  * الحاصلین على اإل  

 * المقیمین فى مدینة إیسن.
 * الذین یعانون من خبرات سابقة عنیفة.  

* الذین یعانون من األمراض النفسیة أو أألمراض 
 المذمنة.  

 
 

 تعزیز
 

تطویر أفاق جدیدة للحیاة فى مدینة إیسن من خالل 
 المساعدات التالیة:

 
مھام الحیاة الیومیة في مجاالت اإلسكان والدخل * 

.  األلمانیة اللغة مھارات تعلم والمھنة واكتساب  
.لرعایة الصحیة والوقائیةاب اإلھتمام *  
.  تطویر عالقات اجتماعیة جدیدة*   
المشاركة في الحیاة االجتماعیة والثقافیة*   

 * اإلھتمام بالرعایة الصحیة والوقائیة.
 
 

عضنا البعضنتحدث إلى ب  نحن 
 

 كلما كان ذلك ممكنا في اللغة األلمانیة.
نذكر أیضا یتكلمون عدة  لغات أخرى، بالجمعیة موظفینا

الفرنسیة، واإلنجلیزیة، والبنغالیة، والعربیة،  منھا:
.اإلسبانیة والفارسیة والروسیة والتركیة واألردیةو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اعرضن   
 

 یتكون من ثالثة عناصر ھي :
 

فرد إلى الدخل و إكتساب مھارات اللغة والسكن إرشا ال*
والرعایة الصحیة وأخیارات  نظام العالج المناسب مع 

 األطباء المتخصصین
 

اجتماع مجموعة الموظفین بالجمعیة مع الضیوف  *
للحصول على معلومات ومناقشة  القضایا ات الصلة 

  ع.بالموضو
 

للتعرف الجوالت المیدانیة داخل مدینة إیسن للمجموعة *
ا.على األماكن الھامة بھ  

 
 
  
 

 
 
 

 من الممكن دمج العروض التى ورد كرھا فى ذات المشروع ضمن
  أنشطة الجمعیة

 
 

.ھذا العرض مجانا  
 
 
 
 
 
 

 ھذا المشروع
برعایة مفوض الحكومة االتحادیة للھجرة والالجئین والتكامل،بالتنسیق والدعم  من 

e.V. الجمعیة العامة خالل   
 
 

 

 

 

 
 
 

 ViBB خدمات آخرى للمھاجرین والالئجین تقدمھا الجمعیة    

رعایة المھاجرین من المسنین والمعاقین والمرضى النفسیین.*   

 .(nach SGB VIIIومساعدة العائالت طبقاً للقانون التالى * 

للمارسة األنشطة الریاضة والترفھیة  لمجوعاتا للقاء دمات* تقدیم خ
  وتدریبھم لإلعتماد على النفس.

.الخدمات االستشاریة األولیة لكبار للمھاجرین*   

.االجتماعیةواالستشارة النفسیة *   

تقدیم المشورة في مجال التطویر الوظیفي واالعتراف بالمؤھالت * 
. المھنیة األجنبیة  

ظام ومراحل التعلیم األلمانى.* معلومات عن ن  
  
 
 
 

 إدارة المشروع 
Chandralekha Trettin-Deb 

 
 
 


