
 

  عنوان الجمعية:

 وخط 101و  101و 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“و مقابل لسوبرماركت

Witteringstrasse 2 

45 130 Essen 

( المصعد استعمال امكانية -الطابق الثالث ) 
 

 لالتصال  بنا:

 

:الهاتف 607 91 72 -0201   
 الجوال: 5585 0176-3139 
  332 69 72-0201      الفاكس: 
 :نيالبريد االلكترو 

 online.de-essen@t-vibb 

  www.vibb-essen.deالموقع االلكتروني:
 

 
 :التواصل باللغات التالية

 

 ة ــــفريق عملنا يتكلم اللغات التالية: العربي
 ة ـزية و الفرنسية و الهندييو البنغالية و االنقل

 ة ـية و الروسية و الغجريو الفارسية و البولون
 ةــرديولية و التركية و االيو الصربية و التام

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

 .في منطقة الرور
 

 :ةيالعنوان البريدي لمقر الجمع
ViBB Essen e.V. 

Eleonorastr. 32 

45 136 Essen 

 الحساب البنكي:
GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum اسم البنك             

BLZ: 430 609 67 الترميز البنكي                                    

Konto-Nr.: 4021 3385 00                رقم الحساب البنكي 
Steuer-Nr.: 112/5742/1195 الترميز الضريبي                   

  :العضوية
Dt. Paritätischer Wohlfahrtsverband (NRW)  

Essener Verbund der Immigrantenvereine  

نورد راين فيستفالنة في الجمعية الخيرية 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 NRW) 

:الدعم و الرعاية من  
Stadt Essen                 السللطات المحلية في مدينة إسن        
Landschaftsverband Rheinland     رابطة الجمعيات الخيرية 
Land Nordrhein-Westfalen   ننورد راين فيستفالفي مقاطعة  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
 إدارة الرسمية للهجرة و المهجرين

Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW 

  نورد راين فيستفالنمؤسسة الرعاية االجتماعية في مقاطعة 
Freibettenstiftung Essen مؤسسة لمجانية السكن في إسن       
Kämpgen-Stiftung مؤسسة كامتغن                               

Stiftung Gemeinsam Handeln             مؤسسة  معا نتعامل 

Stiftung Mitarbeit                                       مؤسسة العمل معا

Aktion Mensch e.V.                  الجمعية المسجلة: عمل  انسان

Lotterie Glücksspirale                          كشبيراالاليانصيب كلو 

 
 

 

 

 

 جمعية موجهة للمهاجرين

ةمختصة باالستشار   

في المجال  و العناية 

  يالصح

  
 

 

mailto:vibb-essen@t-online.de


 التعريف بالجمعية:
 

أهل متعددة ومن  ثقافاتمن أشخاص من فريق عملنا يتكون 
 .  و المهاجرين في قضايا الهجرة خبرة التخصص ولدينا

 ةاإلجتماعي الشؤونفي  براءخ كما يتكون فريق عملنا من
  .انــــو نشرف على حاالت االدمة ــواإلستشارات النفسي

نساعد في حل المشاكل النفسية و الصحية و مشاكل  
 .االندماج

مجال عملنا يتعدى ما سبق ذكره ليشمل المجاالت 
 البيداغوجية و الثقافية و االقتصادية.

 

 
مساعدة المهاجر في  و هدفها 0001جمعيتنا تأسست سنة 

صحية و االجتماعية مالئمة الاالستفادة من الخدمات 
  .لوضعه

 

كما يتركز عملنا على األقليات الصغيرة التي ال تشملها 
 الخدمات السابق ذكرها لقلة المتحدثين بلغتها.

 
االنفتاح التام على كل  حاجة ملحة فيالنرى أن كما 

 ة و االجتمــاعية مشاكل المهاجرين الثقافيــ الثقاقات ألن
 حي ـــن في مجال الصـالعامليجهود  من أقوى   و العائلية 
  ي.و االجتماع

 

 للعائالت يتضمن: لقاءنا المفتوح
 
 اتـــــاء و الفتيـــات من النســــعروض للمجموع 
 اءـــــال و األوليـــــاللقاء مع الرج 
  االنترنات(لات االتصاــــشبك تصفح( 
 خات طبـــــمجموع 
 

 :مساعدات للمرأة في المجال االجتماعي 
 

 مساعدات للمرأة المعَنفة
 استقبال الحاالت والتحدث حول المشكلة في غرف مغلقة 

 و بسرية مطلقة
 ة ـــعناية الصحيحسب الحاالت يمكننا تحويل المعنفة لل

 أو المحامين أو دور اإليواء

 
 االستشارة االجتماعية

 طباء و المستشفيات          المرافقة في الذهاب إلى األ
و مكاتب صناديق التأمين على المرض 

(Krankenkassen) 
 ريضـون نفس لغة المـــالبحث عن األطباء الذين يتكلم 
   المساعدة في تقديم المعلومات الالزمة حول الخدمات

و المساعدات االجتماعية و المساعدة في ملء 
 االستمارات

 فال و المدارس        دعمنا في التعامل مع روض األط
 شباب و مكتب العمللل المحلي مكتبالو 

 االعتراف بالشهادات  توفير خدمة دعمنا في 
  التوسط في حاالت خاصة مثل قانون اإلقامة في ألمانيا

 و العمل الصحيةقوانين الو 

  كوينندوات معلومات و ت
 حول النظام الصحي و االجتماعـي الموجه للمهاجــــر 

  الثقــافـــي في المجاالت الصحيـــــة حول االنفتاح
 و االجتماعية و االدارية و السياسية

 

 االجتماعي الطب النفسي

 لالتصال و طلب االستشارة
  خدمتنا موجة للمواطنين الغير األلمان المقيمين في

 مدينة إسن و بجميع اللغات

  تخصصنا في الضغوطات االجتماعية و الحاالت المرضية
 و مشاكل اإلدمان

 
الموجهة المساعدات العاجلة في البيوت 

 ذوي االحتياجات الخاصة هاجرينللم

المساعدات في الحياة اليومية في السكن و االندماج في   -
 العمل 

  لتعريفة الجمعيات الخيرية في راينالندعملنا خاضع 

(SGB  XII §§ 53 ff.) 

 

 مساعدة األطفال و الشباب

 المساعدة العاجلة في التربية
 المساعدة في الرعاية / اعدة في التربيةالمس 

 جية و اجتماعية للعائالت وغامساعدة بيد 

 رعاية اجتماعية و بيداغوجية للحاالت الخاصة   

 مكتب الشباب في مدينة إسن       عملنا خاضع لتعريفة
  (SGB VIII §§ 30, 31, 35) و حسب مجلة االقانون االجتماعي

 مساعدات توجيهية
 ي السكن موجهة للبالغين ذوي مساعدات عاجلة ف

 و االعاقات النفسية. االحتياجات الخاصة

 مكتب الشباب في مدينة إسن       عملنا خاضع لتعريفة
 § .SGB VIII § 35a i.V.m) وحسب مجلة القانون االجتماعي

41) 

 عروض لجمعيات و منظمات المهاجرين 

إذا كانت جمعيتك تحتاج  لمحل خاص مجهز بمطبخ لتنظيم 
اط أو عقد ندوة يمكنك االتصال بنا و سنوفر لك ما نش

 تطلبه.


