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الفريق املعالج

مارتينا مورا 
أخصائية علم االجتامع الرتبوي

معالجة طبيعية يف العالج النفيس  
عالج الجشتالت والصدمة النفسية

دينيز بوش
أخصائية علم النفس،

مرافقة واستشارة نفسية

حمزة كبوري
أخصايئ علم النفس،

مرافقة واستشارة نفسية

  

 
فريق علم االجتامع الرتبوي

زابني بومر مريز 
ممرضة،

مرافقة اجتامعية تربوية 
واالستشارة،

محادثات التطهري

 
فولفجانج شتورش
وسيط اللغة واالندماج

مرافقة اجتامعية تربويةو 
استشارة، 

محادثات التطهري

نحن هنا من أجلك!

املواعيد تُحدد مسبقا

مركز علم النفس االجتامعي زيجن
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مساعدة مهنية من أجل الالجئني

إن جمعية مقاطعة زيجن فيتجينشتاين/أولبي وجمعية العمل االجتامعي والثقافة زودفيستفالن ج.م. 

تساهامن من خالل التزامهام االجتامعي يف تعزيز قيم التضامن والحرية والتسامح والعدالة 

وعىل هذا النهج الراقي، يشتغل معهد علم النفس االجتامعي زيجن مع الالجئني الذين تعرضوا 

لصدمات وأرضار نفسية، وعانوا من الحرب والتعذيب والعنف الجنيس وأي شكل آخر من أشكال 

اإلهانة أو سوء املعاملة.

تقع هذه املؤسسة يف مدينة زيجن، عىل بعد عرش دقائق سريا عىل األقدام من محطة القطار، 

وميكن الوصول إليها عرب منطقة جنوب غرب فستفاليا. 

يتمتع فريقنا متعدد التخصصات بكفاءات عالية يف العمل االجتامعي والعالج النفيس، يستطيع 

بفضلها التفاعل بكل احرتافية، ورسعة، وبأسلوب بسيط وسهل، مع حاجة الالجئني امللحة يف 

الوقت الحايل للعالج واالستشارة والرعاية. بإمكاننا من خالل استشارة دقيقة وعروض عالجية 

مناسبة التمهيد لتحقيق استقرار نفيس اجتامعي ومبارشة الخطوات األوىل يف سبيل التغلب عىل 

الصدمات النفسية، وإيضاح الطرق الكفيلة بالخروج من العزلة االجتامعية، للمساهمة بذلك يف 

إدماج املهاجرين.

يستهدف عرضنا الالجئني وأقاربهم 

وهو مجاين، كام أن إثبات وضع اإلقامة

بالنسبة للباحثني عن املشورة ليس رضوريا بالنسبة لعملنا. وعند 

الحاجة، ميكن خالل االستشارة االستفادة من خدمات مرتجم(ة) فوري(ة) خاص بهذا الغرض. 

يعترب عرضنا تكملة لعالج طبي محتمل، معمق ومختص، إذ يقوم عىل تشخيص أويل عايل الجودة 

وتدابري عالجية توطيدية أولية، فضال عىل توجيه دقيق إىل األخصائيني و 

أنظمة املساعدة األخرى.

نحن نقدم

التطهري-تشخيص كفؤ ومتنقل   

من أجل تحديد وتقييم اإلجهاد النفيس  

التدخل يف األزماتمن أجل تحقيق االستقرار العاطفي   

وتقديم أول مساعدة خاصة بالعالج النفيس   

تدبري برنامج مساعدة رفقة األقارب واملعالجني  

النفسيني واملساعدين املتطوعني يف عني املكان من أجل إنجاح   

عملية االندماج  

تقييم الحالةعىل شكل ترصيحات يتم إدراجها يف مسطرة  

اللجوء  

نسج شبكة عالقاتمن أجل تعاون مثايل مع    

هيئات الصحة الحكومية واملستشفيات واألخصائيني  

ومصلحة الطب النفيس يف حاالت معينة  

عروض العالج النفيس يف جلسات فردية   

ويف مجموعات  

مرشوع عملمن أجل تسحني هياكل الرعاية   

واألنظمة الخاصة باملساعدين  

ورشات ودورات دراسيةمن أجل تعميق معارف املتطوعني   

مني  والعرّابني والكوادر واملُعمِّ  

متلك جمعية مقاطعة زيجن فيتجينشتاين/أولبي وجمعية العمل االجتامعي والثقافة زودفيستفالن 

خربة متتد لسنوات طويلة يف االشتغال مع الالجئني. ومتنحنا الكفاءة املتخصصة املكتسبة يف مسائل 

اللجوء والحقوق االجتامعية إىل جانب االحرتافية يف التنظيم، قاعدة عمل صلبة، سواء فيام يتعلق 

بالجانب االستشاري يف الحاالت الفردية، أو، بصفة منتظمة، عىل شكل تدريبات منتظمة وإرشاف 

استشاري.

ميكن الوصول إلينا بسهولة من مركز 

مدينة زيجن

زيجن
محطة القطار الرئيسية
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