
 
 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
 ة ـــفريق عملنا يتكلم اللغات التالية: العربي 

 ة ـزية و الفرنسية و الهندييو البنغالية و االنقل
ة و الفارسية و البولونية و الروسية و الغجري

 ةـرديولية و التركية و االيو الصربية و التام
 

 

 يمكنك الوصول إلينا:
 وخط 101و  106و 101بإستعمال خطوط الترام 

 U 11رقم قطار األنفاق 
„Rüttenscheider Stern“:محطة  

 حيث يبتعد Folkwangmuseum  من جهة الخروج

المتحف و محطة  متر في اتجاه  000مقر الجمعية 
 .(HBF)القطارات الرئيسية

مكتبنا يقع في المبنى القائم بزاوية شارع 
Rüttenscheider Str. 58  فوق مقهى“Die Insel“ 

 “denns“مقابل لسوبرماركت و

 
 

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

 

 

 العالقاتمركز االستشارات و 

 للمهاجرين و المهاجرات

 

 

 مجال العمل واإلهتمام الرئيسي :

 النفسية و الضغوطات االمراض

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vibb-essen@t-online.de


 نقدم المساعدة...
 ن ـــون مــــلألشخاص و عائالتهم الذين يعان

 ة إسنـــــدينفي م النفسية ضغوطات و مشاكل

 ...فيالمساعدة  تتمثل 

إمكانيات  و استشارات حول معلوماتتقديم  
 المتوفرة. العالج

 
تحويل الشخص و  ات الالزمةستشاراإل تقديم

النفسي  الطبمراكز  إحدى المعني بالعالج إلى
 في مدينة إسن.الموجودة  الثالث 

 
ات ـــاالتصال و تحديد المواعيد مع المستشفي

ة ـتصيين النفسيين و دور الرعايواألطباء والمخ
 النفسية و الصحية.

 
 كـــــتوفير مستشار و مرافق قانوني لشؤون

 .إذا اقتضت الحاجة
 

 المساعدات اإلجتماعية مجال اإلستشارات في 
 

ل ــالتواصك أمور قضايا الهجرةستشارة في اال
اج ــدوائر الهجرة الحكومية و  مكاتب اندممع 

 األجانب.
 

 ة رـــات الهجـــــماالتصال و استشارة منظ
ة في شؤون ـــــو الجمعيات الثقافية المختص

 األجانب.
 

 

 فريق عملنا...
 ... متعدد ثقافيا و خبراتيا.
 رة.ــــال الهجــــــ... يتكون من خبراء في مج

... يحمل مؤهالت و خبرات في العمل البيداغوجي 
م ـــــو االجتماعي و النفسي و متخصص في تقدي

 االستشارات لألجانب. 
 

 :مواعيد االستقبال
ال بنا ــــبعد االتص 10 و 10 يوميا بين الساعة 

 هاتفيا.
 رديكي| كاالثنين:    تر -
 الثالثاء:   روسي -
 األربعاء: بولندي  -
 أوردو|الخميس: إنجليزي| هندي -
 الجمعة: عربي|فرنسي -
  ألمانييوميا:  -

 ونتواصل معكم بلغات أخرى بعد تنظيم لقاءات لها
 ربي| كرواتيص -
 سبانيإ -
 يوناني -
 برتغالي -
 فارسي |داري -
 تاميلي -
 لينجاال -

 
 ....إلىندعوكم 

 
في  تواصل معنالل االستقبال في أوقاتلقاء مفتوح 

 جلسة شاي أو قهوة.
 

...دعمهيتم  ستشارات و االتصاالتاإل هذا المركز  

المكتب الحكومي المختص في العمل  من خالل

  نــــــالمشترك بين الثقافات في مدينة إس

 

 
 
 
 

مراكز  ةمع ثالث جمعيتنا تعمل بشكل دائم و منتظم
المجامع الطبية  بقية و اإلجتماعي و  فسينطب اللل

  و التأهلية في مدينة إسن
 

طة راينالند ــــــلواء راب جمعيتنا منضوية تحت
ة ـــــــللخدمات العالجة في البيوت و  الموجه

لألشخاص و ذلك حسب مجلة القانون االجتماعي 
10 .  

 

 
 
 

ة في ــعضو في الرابطة الخيرية المشترك جمعيتنا
 تفاليا.مقاطعة شمال الراين و فس
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