
 
 
 
 
 
 

  زندگى در شھر اسن

 ه كمك بھ خانمھاى مھاجر و پناھند        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.طریقھ تماس با ما وادرس مرکز مشاوره    
،۱۰۷، ۱۰۱،۱۰۶شما میتوانید با قطار شماره   

و یا با متروی   U11 
شده ادهیپ   „Rüttenscheider Stern“  در

    ستگاهیا
 

"Folkswang-Museum" بھ سمت ا با ترامو  
 با مترو 

Rüttenscheid ۲۰۰ ابانیدر خ یروادهیمتر پ  
 

 بھ دفتر ما مراجعھ نمایید
 
 

Rüttenscheid 58 ابانیمرکز نبش خ نیدفتر ا  
 

    Doena   رستوران یباال  
 

باشدیم "dens" مارکت ویب یروبرو  
 

 
مرکز مشاوره میان فرھنگی در بھداشت و سالمت در 

تشھر اسن و رورگبی  

 

درس پستیآ   
ViBB Essen e.V. 

Witteringstr. 2 45130 Essen 
 آدرس بانکی

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 
BLZ: 430 609 67 

Konto-Nr.: 4021 3385 00 
Steuer-Nr.: 112/5742/1195 

  عضویت در:
Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

  ھمکاری با:
Psychosoziale AG der Stadt Essen (Gesundheitsamt) 

AK Gesundheit & Migration der Stadt Essen 

FAK Sozialpsychiatrie (Der Paritätische NRW) 

FAK Migration (Der Paritätische NRW 

 

  ساعات پذیرش : 
 17-14 دوشنبھ ھا: از ساعت

 12-9 پنجشنبھ ھا : از ساعت
تواتید از طریق ایمیل و یا یدر غیر اینصورت م

  تلفنى با تایین وقت قبلى بھ ما مراجعھ كنید
 

 آدرس :
Witteringstr.2 
45130 Essen 

دارای آسانسور   -   ۳طبقھٴ   

 
  راه ھاى تماس با ما :

 607 91 72 – 0201 :تلفن
0176 -31395585 

 79887867 – 0201 :فاکس
 info@vibb-essen.de :ایمیل
 www.vibb-essen.de :وب سایت
  

 
 
 

 

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


 ...حمایتھاى ما
بھ خانمھاى مھاجر وپناھنده و خانمھایي كھ متعلق 

  موارد زندگى نیاز بھ كمك دارند از ىبخشدر 
 
اگر شما اقامتتان تمدید شده و قصد ماندن در .

 شھر اسن را دارید
  اگر مورد خشونت خانوادگى ھستید.
اگر بھ طور مداوم از بیمارى روحى وجسمى .

 رنج میبرید
                        مى توانید بھ ما مراجعھ كنید

 
 

 ...پشتیبانى ھاى ما
براى بھ دست گرفتن و پیشرفت زندگى در محیط 

  جدید 
 
با كمك و حمایت ما مى توانید و ظایف روزمره  .

 خود را راحتتر انجام دھید
بھ شما كمك مي كنیم تا از پس امور مربوط بھ . 

خانھ ، در امد ، شغل، یادگیرى زبان راحتتر بر 
  بیایید

كمكرسانى در بھبود ى وضعیت بھداشت و  . 
  سالمت شما

  پیشرفت روابط اجتماعى. 
   شركت در زندگى فرھنگى و اجتماعى

 
سعى ما بر این است كھ با شما بھ زبان المانى 

 ... صحبت كنیم
  اما ھمكاران ما ھمچنین بھ زبانھاى

 عربى ، بنگالى ، انگلیسى ،فرانسوى،اسپانیایي
كى ، اردو نیز مسلط فارسى ،روسى ، تر  

مي باشند    

 
 ...خدمات ما 

 بھ سھ دستھ تقسیم بندى مى شوند
مشاوره خصوصى در زمینھ ھاى تامین در امد، .

یادگیرى زبان ، تامین مسكن، سالمت و بھداشت 
و در صورت لزوم درمان و معالجھ توسط 

  پزشكان ھمزبان
  ارائھ مشاوره گروھى مخصوص بانوان.

ند در فضاى مناسب با یكدیگر خانمھا مي توان
صحبت كنند و از مشكالت خود در غربت تعریف 

  كنند
گردشھاى روزانھ ،برنامھ ریزى اوقات فراغت و .

  بازدید از مكانھاى دیدنى شھر اسن
  با اینكار با محل زندگى جدیدمان اشنا میشویم

 
این برنامھ ھا با سایر برنامھ ھاى این مركز تلفیق 

  شدنى میباشد
  ین برنامھ ھا كامال مجانى مي باشدا
 
 
 

مھاجرین و پناھندگان  این پروژه از طرف اداره 
  حمایت مي شود 

در ھمین زمینھ مركز پاریتتیش ھم پشتیبانى ھاى 
 الزم را انجام مي دھد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 VIBB خدمات دیگر مركز
  براى مھاجرین و پناھندگان....

 
و ھمراھى افراد با معلولیت ھاى جسمى و كمك .

 ومراقبت در منزل روحى و روانى
و مراقبت در منزل مخصوص  كمك و ھمراھى.

 خانواده 
  ارائھ برنامھ ھاى گروھى :.

  گروه ھاى ورزشى ، گردشھاى روزانھ ،
  گروه ھاى مشاوره مخصوص با نوان

  مشاوره بھ پناھندگان و مھاجرین.

  مشاوره روان درمانى.

مشاوره و راھنمایي در زمینھ اشتغال و .
  ارزشیابى مدارك تحصیلى

  برگزارى سمینارھاى آموزشى ومفید.
 

  مسئول پروژه
  خانم یاسمن مزرعانى
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