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ساعات العمل

األربعاء 11.00 - 16.00

وعن طريق التعيين

 

 

يرجى تحديد موعد

 

الجلسات ممكنة أيًضا في

 Elsterwerda و Herzberg (Elster)

 

يمكنك التواصل معنا عىل: سوف تجدنا في

يتم تمويل هذا المشروع من قبل برنامج وزارة الشؤون

االجتماعية والصحة والتكامل وحماية المستهلك في والية

 (MSGIV).براندنبورغ
 

الختم

 حساب التبرع 
KommMit - für Migranten und Flüchtlinge e.V. 

Bank für Sozialwirtschaft

DE 88 1002 0500 0003 0047 00

Stichwort: Elbe-Elster

مختصو النفس الذين يعملون في المشروع:

 

المركز النفسي واالجتماعي

لالجئين

في والية براندنبورغ

أخصائية نفسية (ماجستير) 

معالجة نفسية

ألينا هاينز

0176 87095843 (+ Signal)

a.heinz@kommmit.eu

 

Tuchmacher Str. 22

03238 Finsterwalde
 

Musikschule(الطابق الثاني ، الممر عىل اليمين)

يوجد مصعد عىل الجانب األيمن

منسقة المشروع

زيلكه فينر

0176 47319969 (+ Signal)

s.finner@kommmit.eu

psz-ee@kommmit.eu

مدة المشروع: 01.07 - 31.12.2021

A.i.



الدعم النفسي واالجتماعي والنفسي

والعناية بالالجئين في منطقة 
 

KommMit e.V.  مؤسسة لديها سنوات عديدة من

الخبرة في مجال الرعاية النفسية واالجتماعية والعالج

النفسي باإلضافة إىل االستشارات القانونية لالجئين.

تأسست الجمعية عام 2013 وتعمل مع الالجئين في

العديد من المشاريع. عىل وجه الخصوص، توفر

المؤسسة الرعاية لألشخاص الذين يعانون من

اضطراب ما بعد الصدمة أو غيرها من االضطرابات

العقلية نتيجة الفرار، أو االضطهاد، أو التعذيب، أو

سوء المعاملة، أو تجارب الحرب.

 

هل تحتاج إىل دعم ومساعدة؟

هل تنام بشكل سيء؟

 هل تشعر بالحنين إىل الوطن؟
 هل انت خائف؟
هل انت حزين؟

ال يمكنك التركيز؟
هل مررت بأشياء سيئة؟

هل تشعر باأللم؟

هل غالبا ما تغضب؟

هل تشعر بالتمييز ضدك؟

هل لديك أسئلة كثيرة عن الحياة في

ألمانيا؟

اتصل بنا!

نستمع لك وندعمك!

اتصل بنا، اكتب لنا أو تعال!

لدينا أشخاص يمكنهم الترجمة.

الهدف من المشروع هو تحسين الوضع النفسي

Elbe- والصحي واالجتماعي لالجئين في منطقة

Elster. عىل وجه الخصوص، يجب رعاية ودعم

األشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد

الصدمة أو مشاكل نفسية أخرى بسبب الفرار، أو

االضطهاد، أو التعذيب، أو اإلساءة، أو تجارب

الحرب.

نحن نقدم:

• اإلرشاد النفسي االجتماعي (عبر

اإلنترنت أيًضا).

• االستشارة والتشخيص النفسي

• التدخل في األزمات النفسية

• توعية نفسية للمجموعات (أساسيات)

• إعداد تقارير نفسية

اإلحالة إىل العالج النفسي عند الضرورة•   www.kommmit.eu :قم بزيارتنا عىل


