
جمعية Lebenshilfe Kreis Viersen المسجلة 

نحن جمعية لآلباء واألمهات مكرسة لتوفير سبل 
الراحة لذوي اإلعاقة الذهنية منذ عام 1967. وأعضاء 

جمعيتنا هم أشخاص ذوو إعاقة  وأقارب ورعاة 
قانونيون وداعمون وأصدقاء.

ونحن نعمل من أجل أن يتسنى لذوي اإلعاقة الذهنية 
وأسرهم عيش حياة طبيعية قدر اإلمكان.

بيانات االتصال والمعلومات جمعية اآلباء واألمهات

الموظف المختص

ساشا كلينجن
 Kniebelerstraße 23

Tönisvorst 47918

هاتف: 
فاكس: 

s.klingen@lebenshilfe-viersen.de :بريد إلكتروني

جمعيتنا عضوة في منظمة 

Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Kniebelerstraße 23, Tönisvorst 47918

Kreis Viersen
Gemeinsam stark!

أسر الالجئين
مشورة ألسر الالجئين التي بها أفراد يعانون من 

إعاقة أو صدمة نفسية

Gemeinsam stark!
Lebenshilfe
Kreis Viersen

 

              0 21 56 / 49 40-55

              0 21 56 / 49 40-19

     DER PARITÄTISCHE 

 هاتف:
 فاكس:

 بريد إلكتروني:
موقع اإلنترنت:

0 21 56 / 49 40-0 
0 21 56 / 49 40-29 

e-mail@lebenshilfe-viersen.de  
www.lebenshilfe-viersen.de  

Lebenshilfe/David Maurer صور:



عرضنا

يستهدف عرضنا األطفال والشباب ذوي اإلعاقة والذين 
يعانون من صدمات نفسية والمعرضين لخطر اإلعاقة 

الذين يلتمسون الحماية واللجوء هنا، عالوة على أقاربهم 
وأفراد أسرهم ورعاتهم من المتطوعين أو القانونيين.

ويقدم مركز المشورة مشورة اجتماعية قانونية؛ بهدف 
تعزيز االندماج والمشاركة وتقديم الدعم عن طريق 

الرعاية القائمة على االحتياجات.

المعضلة

توجد فجوات في المعلومات واإلمدادات المتعلقة بهذا 
الموضوع، وعوائق في الوصول والتواصل، وانعدام 

الطمأنينة القانونية والسلوكية، ليس فقط عند المصابين، 
بل عند المصالح والهيئات المختصة أيًضا.

الموضوعات الرئيسية للمشورة هي:

خدمات المساعدة في الدمج	 
خدمات مساعدة الشباب	 
خدمات تأمين الرعاية	 
حق اللجوء واإلقامة	 

باإلضافة إلى المشورة، يشمل العرض أيًضا توظيف 
مترجمين وتحديد االحتياجات والتوسط في عروض 

الدمج واالندماج واالحتواء عالوة على إقامة العالقات 
والتعاون.

عرض المشورة هذا مجاني ويتم تمويله من قبل منظمة 
.AktionMensch

االنفتاح والتقدير هما اللبنتان اللتان تقوم عليهما 
فلسفتنا.

وتعد فكرة التعايش جزًءا من مبادئنا االسترشادية كما 
أنها مبدأ مؤسساتنا: جميعنا مختلفون. ولكننا جميًعا 

جزء من هذا الكيان.

وانطالًقا من فهمنا للتنوع واالحتواء، نعمل من أجل 
توفير مساحة اجتماعية تضم كافة الناس.

نحن نساند ذوي اإلعاقة لجعل حياتهم مستقلة ونشطة، 
ونساعدهم على المشاركة في الحياة المجتمعية.

الدعمالمشورةفلسفتنا


