
 
 

 

 

 

  انجمن درون فرهنگی

  مشاوره و مراقبت در بخش

 سالمتبهداشت 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز مشاوره میان فرهنگی در بهداشت و سالمت در 
 شهر اسن و رورگبیت

درس پستیآ   
ViBB Essen e.V. 

Eleonorastr. 32, 45 136 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  

  همکاری با:
Psychosoziale AG der Stadt Essen (Gesundheitsamt) 

AK Gesundheit & Migration der Stadt Essen 

FAK Sozialpsychiatrie (Der Paritätische NRW) 

FAK Migration (Der Paritätische NRW)  

 

 حما یت ناگدننک:

Stadt Essen 

Landschaftsverband Rheinland 

Land Nordrhein-Westfalen 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW 

Freibettenstiftung Essen 

Kämpgen-Stiftung  

Stiftung Gemeinsam Handeln 

Stiftung Mitarbeit 

Aktion Mensch e.V. 

Lotterie Glücksspirale 

 

 

 

 
 مرکز مشاوره

 

 Witteringstrasse 2 ,45130 Essen 
 

  ۱۱و یا با متروی  ،۱۰۱، ۱۰۱،۱۰۱شما میتوانید با قطار شماره 
شده ادهیپ   „Rüttenscheider Stern“  ستگاهیادر   

"Folkswang-Museum" و به سمت 

 

Rüttenscheid  ابانیدر خ یرو ادهیمتر پ ۰۰۰با  
 

 به دفتر ما مراجعه نمایید
 
 

Rüttenscheid 58 ابانیمرکز نبش خ نیدفتر ا  
 

    Die Insel   رستوران یباال  
 

باشد یم "dens" مارکت ویب یروبرو  

 

 
  تماس :

 377 69 72 – 0201 :تلفن

 0201 – 72 91 607 

 85 55 39 31 – 0176        :   همراه

فاکس :  0201 – 72 69 332 

ایمیل :  vibb-essen@t-online.de 

 www.vibb-essen.de :وب سایت

 

 

 

،  ، انگلیسی  ، بنگالدشی، آلمانی ما به زبانهای عربی 

فرانسوی، هندی، اردو، فارسی،لهستانی، روسی، 

 کنیم. صحبت می  ترکی



  ...ما انجمن

  باشد. متشکل از افراد مهاجر و غیر مهاجر می

        اعتیاد، پزشکی  ما در زمینٔه مشکالت اجتماعی و

و اقتصادی   ، علوم تربیتی، فرهنگی و روانشناسی

 کنیم. فعالیّت می

،  ، انگلیسی  آلمانی، بنگالدشی، ما به زبانهای عربی

   ترکی فرانسوی، هندی، اردو، فارسی،لهستانی، روسی،

 کنیم. صحبت می

          

 تاسیس شده است. ۷۰۰۲ویب در اسن در سال 

مهاجرین برای استفاده  کمک رسانی به ما هدف   

باشد. های اجتماعی و درمانی می بهینه از سیستم  

های مهاجری که گروه ما همچنین قصد داریم به   

  تسهیالتی به زبان مادری ندارند نیز کمک کنیم. 
و   ما معتقدیم که مشکالت مبنی بر اختالفات فرهنگی

مخصوص مهاجرین باید هر چه بیشتر از    خانواده گی

طرف مسئولین مراکز اجتماعی و درمانی مورد توجه 

های میان  حل ای برای باز شدن راه قرار گیرد تا وسیله

و استقرار هرچه بیشتر مهاجرین و وفق آنها   فرهنگی  

ود.با محیط فراهم ش   

ها در بخش  برای خانواده مخصوصجلسات 

 بهداشت و درمان

 جلسات گروهی برای دختران و خانمها 

 جلسات برای افراد سالخورده 

 جلسات اینترنتی 

 های آشپزی کالس 

 عی، تحصیلجتمازنان، فعالیت ا

 مقابله با خشونت علیه زنان

 پذیرش و مصاحبٔه خصوصی 

 وکیل و   به مراکز درمانی ،  در صورت لزوم معرفی

 های زنان خانه

  مدد کاری

  و   بیمه مراکز درمانی ، مراکزهمراهی به

 بهداشتی سازمانهای

  جستجو برای پیدا کردن افراد متخصص به زبان

 مادری

  دادن اطالعات خدمات اجتماعی و کمک در پر

  های مربوط به آن فرم کردن

  ، همراهی برای ارتباط با مهد کودک، مدرسه

 کار بهزیستی، اداره

 پذیرش در دانشگاه و ارائه  رسانی برای گرفتن  کمک

 مدارک

 های  به مراکز مخصوص مشاوره در زمینه  معرفی

  اقامت، درمان، حقوق شغلی 

 اطالع رسانی و سمینارهای آموزشی

 های بهداشت و درمان  جهت اطالع مهاجرین در زمینه

 و امور اجتماعی

  رای ب ارگانها،  جهت اطالع رسانی به مسولین

  آشنایی با فرهنگ اقوام مختلف

 مرکز روان درمانی
 مرکز مشاوره

 برای ساکنین شهر اسن به زبان مادری ایشان  

 اعتیاد های بیماریهای روحی روانی در زمینه ، 

 

  و ذهنی  مراقبت در منزل برای معلولین جسمی

  های این افراد در حل مشکالت باالبردن توانایی 

 فق با محیط کاریروزمره بطور مستقل و و 

 ها بر طبق قانون  اساسنامه : حدس توانایی 

 ۳۵§§ SGB XII   

  قانون کمک به جوانان و نوجوانان

  کمک رسانی در تربیت فرزندان

 فرستادن پرستار  

 فرستادن مدد کار اجتماعی 

 مددکاری اختصاصی 

 ها با اطالع بهزیستی   اساسنامه:قانون حدس توانایی

 SGB XII   §§ ۵۳، ۵۳، ۵۰  شهر اسن 

 قانون کمک به افراد برای وفق با محیط

به در منزل برای جوانان مبتالمراقبت     -  

     روحی روانی بیماریهای 

    

ها با اطالع بهزیستی   اساسنامه:قانون حدس توانایی -

 III V  §§۵۰ ،۵۳ ،۵۳شهر اسن 

 

  هابرای گروههای خود یار و انجمن  ارائه خدمات

انی برای تشکیل جلسه نیازمند هستید ما اگر شما به مک

باشد در اختیار  این مکان را که دارای آشپزخانه نیز می

 . گذاریم  شما می

 

 


