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دارای گواهی مددکاری اجتماعی
متخصص روان درمانی 
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تحت پشتيبانی
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امدادرسانی حرفه ای به پناهجويان

انجمن منطقه ای AWO زيگن-ويتگنشتاين/الپه و انجمن ثبت شدۀ کار 
اجتماعی و فرهنگ وستفالن جنوبی 

 به تعهد اجتماعی خود در زمينۀ همبستگی، آزادی، مدارا و عدالت پايبند 
است. 

مطابق اين سنت نيک، PSZ زيگن به پناهجويان دچار اختالل ذهنی و 
تروما ديده، کسانی که از کشور خود گريخته اند، قربانيان جنگ، شکنجه، 

خشونت جنسی، و ديگر انواع تحقير و بدرفتاری کمک می کند.
اين نهاد در زيگن قرار دارد و تنها چند دقيقه پياده با ايستگاه قطار فاصله 

دارد و حوزۀ وستفالن جنوبی را پوشش می دهد. 

تيم ما، که مجموعه ای از حرفه های مختلف است، مهارت های مددکاری 
اجتماعی و روان درمانی الزم را دارد تا بتواند به سرعت و بدون 

کاغذبازی به نيازهای درمانی، مشاوره ای و مراقبتی پناهجويان، به 
صورت حرفه ای، پاسخ دهد. ما می توانيم با مشاورۀ هدفمند و ارائۀ 

خدمات درمانی مناسب برای ثبات روانی-اجتماعی، گام های نخست را در 
زمينۀ مقابله با تجربه های تروماتيک برداريم، راه های بازگشت به جامعه 

را نشان دهيم، و بدين ترتيب، در ادغام مهاجران سهم داشته باشيم.
خدمات ما به صورت رايگان به پناهجويان و بستگان آن ها

 
 ارائه می شود و 

مشخص بودن وضعيت اقامت برای مراجعين ما الزامی نيست. در صورت 
لزوم، مترجمان تعليم ديده نيز، برای تسهيل مشاوره، در دسترس شما قرار 

دارند. 

هدف ما از ارائۀ خدمات ما اين است که از طريق شفاف سازی تشخيصی 
و کارآمد، اقدامات درمانی تثبيت کننده، و همچنين هدايت و ارجاع هدفمند 

به متخصصين و ديگر سيستم های پشتيبانی، کامل کنندۀ درمانی تخصصی، 
عميق  و شايسته باشيم.

خدمات ما

شفاف سازی تشخيص های اورژانسی کارآمد برای   •
ثبت و ارزيابی استرس روانی  

مداخله در بحران برای تثبيت هيجانی و   •
کمک های روان درمانی اوليه  

مديريت برنامهٴ کمک رسانی بابستگان، درمانگران  •
و امداد رسانان داوطلب در محل برای تضمين   

برنامۀ ادغام  
نظرسنجيبه صورت نظرخواهی در طی فرآيند  •

پناهجويی  
مراقبت شبکه به منظور همکاری مطلوب با   •

  مسئولين بهداشتی، درمانگاه ها، 
متخصصين تاٴييد شده و خدمات اجتماعی-روانشناختی در موارد فردی  

خدمات روان درمانی در جلسات فردی   •
و گروهی  

کار پروژه ای برای بهينه سازی ساختارهای پشتيبانی   •
و سيستم های ياری رسان  

کارگاه و سمينار برای ارائهٴ آموزش های بيشتر به  •
  داوطلبان، حاميان، متخصصان و مروجان 

AWO و VAKS ،در زمينۀ کارهای مربوط به پناهجويان، سال ها تجربه 
دارند. اين شايستگی حرفه ای کسب شده در زمينۀ حقوق پناهجويان و حقوق 
اجتماعی و همچنين حرفه ای گری سازمانی بنيان کاری محکمی را برای ما 

ايجاد کرده است؛ هم در زمينۀ پرونده های فردی و هم به صورت نظام مند در 
قالب آموزش و نظارت منظم.

بسيار سر راست، واقع در مرکز شهر 
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