
 :للمراجعة
 

 السيدة شاندراليخا ترتين ـ  ديب 
 من المدرسة العليا شؤون اجتماعيةحاملة دبلوم 
 في بوخوم  نيةالبروتستانتي

حاملة ماجستير الفلسفة وعلم النفس من جامعة 
 كالكوتا/الهند 

حاملة ماجستير التاريخ اإلسالمي والحضارات 
 من جامعة كالكوتا

 

 مكتب الجمعية:  
Witteringstrasse 2 

45 130 Essen 

( المصعد استعمال امكانية -الطابق الثالث ) 
 

 لالتصال:
 

:الهاتف 607 91 72 -0201   
 الجوال: 5585 0176-3139 
  332 69 72-0201      الفاكس: 
 :البريد االلكتروني 

 online.de-essen@t-vibb 

  www.vibb-essen.deكتروني:الموقع االل
 فريق عملنا يتكلم اللغات التالية: العربية  

 زية و الفرنسية و الهندية يو البنغالية و االنقل
الغجرية و الفارسية و البولونية و الروسية و 

 رديةولية و التركية و االيو الصربية و التام
 

 
 
 

 يمكنك الوصول إلينا:
 101و  101و 101بإستعمال خطوط الترام 

 U 11رقم قطار األنفاق  خطو
„Rüttenscheider Stern“:محطة  

حيث  Folkwangmuseum  من جهة الخروج
المتحف  متر في اتجاه  000مقر الجمعية  يبتعد

 .(HBF)و محطة القطارات الرئيسية
مكتبنا يقع في المبنى القائم بزاوية شارع 

Rüttenscheider Str. 58  فوق مقهى“Die 

Insel“ قابل لسوبرماركتو م“denns“ 
 

معترف بها لتقديم  عام نفعذات جمعية 
الثقافية و العون في الرعاية الصحية  االستشارات

 .في مدينة إسن و في منطقة الرور
 

 :العنوان البريدي لمقر الجمعية
ViBB Essen e.V. 

Eleonorastr. 32, 45 136 Essen 

 الحساب البنكي:
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum 

BLZ: 430 609 67 

Konto-Nr.: 4021 3385 00 

Steuer-Nr.: 112/5742/1195 

  :العضوية

Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

 تعاون:
Psychosoziale AG der Stadt Essen (AK 1) 

AK Selbsthilfe & Migration der Stadt Essen 

FAK Sozialpsychiatrie (DPWV NRW) 

FAK Migration (DPWV NRW) 

 
 

 

تقديم العون  

 والمساعدات العاجلة

وتوجيه األجانب من  

 العائالت

واألطفال والشباب    
 

 

 

 
 

mailto:vibb-essen@t-online.de


 ... نحن ندعمكم و نساعدكم

 في تربية األطفال و شؤون األسرة. ...

 ... في الضغوط النفسية التي تصيب األسرة 

 و أفرادها.

 ... في تدبير شؤونك اليومية و التخطيط لها.

 ... في محيط عالقاتكم الخاصة. 

االعتبار خصوصياتك بعين خ  األمع ... 
 الثقافية و العائلية.

 

 فريق عملنا...
 ... متعدد ثقافيا و خبراتيا.

 ... يتكون من خبراء في مجال الهجرة.

... يحمل مؤهالت و خبرات في العمل 
تماعي و النفسي و متخصص البيداغوجي و االج

 في تقديم االستشارات لألجانب. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  جمعيتنا شريك عمل مع مكتب الشباب
الجمعيات مدينة إسن المدعوم من قبل ادارة 

شمال الراين  ذات النفع العام في مقاطعة
 فيستفاليا.و

خاصة في ولعائالت المهاجرة لنقدم دعمنا 
 تربية أطفالهم.

في  ر قدارت األطفال و الشبابنعزز و نطّو
 محيطهم االجتماعي.

 
 موظفونا يقدمون لكم الدعم في:

 
 تطوير المهارات التربوية 

  تطوير ال ات 

  تربية  مجال قدرات فيالتعزيز
 األطفال

 
خبراءنا يرشدونك في إدارة شؤونك اليومية 

 كـ:
  ألمور الماليةلتدبيرك 
 المنزل شؤون تدبير 
 دارات ال هاب للدوائر الرسمية و اإل

 المحلية و المكاتب االجتماعية
  الطبية والمراكز ال هاب للعيادات

العيانة الصحية ب المختصة
 المساعدات االجتماعية.و

  حل مشاكل المهاجرين و التعامل مع
 الدوائر الرسمية 

 فيو  العامة مساعدتك في النشاطات 
االستفادة أوقات فراغك و  إدارة
 منها.

  

 نساند اآلياء ال ي يتعرضون لمشاكل 
ة صعوبة تربية األطفال وضغوطات نفسية نتيج

 .في المجتمعو االندماج و التأقلم 
 

هم يتمثل في إدارة األزمات في عملنا األ
األسرة و الحفاظ على جودة حياة الطفل 

حسب مجلة القانون و ذلك  حمايتهو
 .VIII § 8a االجتماعي

أساس عملنا خاضغ لمجلة القانون االجتماعي 
VIII  و تحديدا الفصول  01حسب القانون
 .03و01و00

نقدم خدماتنا للشباب ال ي ال يتجاوز عمره 
سنة و ال ي يعاني من مشاكل نفسية  01

 ن أو يرغبون في العيش في منازلهم.يعيشوو
 موظفونا يقدمون لهؤالء الخدمات التالية:

  ترتيب شؤون البيت و اإلدارة المالية 
 مداخيل الماليةفي الالمحكم  صرفالت 
  التعامل مع اإلدارات و الدوائر

 حكومية و المؤسسات اإلجتماعيةال
 حل المشاكل الطارئة المساعدة في 

  في العمل
 إدارة أوقات الفراغ 
 ال هاب للعيادات الطبية 
 جلسات خاصة لحل المشاكل 
  المساعدة و التوسط للحصول على

أو خدمات المراكز الطب النفسي 
 غيرها

 

 عروضنا:
  توفير المعلومات و تقديم االستشارات

 و العون لك و ألقاربك
  تقديم المساعدات العاجلة حسب

   SGB VIIIقانون المجلة االجتماعية  

 §35a  § 41 و خاصة الفصلين
  التدخل العاجل لحل األزمات

 المستجدة
  التوسط في تقديم العون الطبي

العناية الصحية و المساعدة و
 االجتماعية و القانونية

  دعمنا في المشاكل اليومية الخاصة
التعامل باالندماج و الهجرة و 

بصددها مع الدوائر و اإلدارات 
 الحكومية و االجتماعية

  عروض للمجموعات لحل المشاكل
 إدارة أوقات الفراغ و

  التعاون و العمل المشترك مع
اندماج المهاجرين في  جمعيات

 الثقافية.الجمعيات المجتمع و 


