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Flüchtlingshilfe

Marburg-Biedenkopf
 SoFhiموجود است ...
در اطاق های بخش خدمات روانی اجتماعی,
در صورت ضرورت نزد شما به خانه تان میائیم.

به همین ترتیب بر گزار کردن صحبت های مشترک
موسسه ها,
با دیگر مراجع و ٔ
هم چنان مشوره تیلفونی هم ممکن است.

ارتباط با  SoFhiاز طریق ...
خانم فیدلر
دیپلومه ی آموزش و پرورش
تیلفون02430 404-4324 :

 SoFhiتضمین میکند ...
عرضه خدمات روانپزشکی ــ معالجه
روانی٫مراقبت و سرپرستی اجتماعی از پناهندگان
بالغ,
کسانی که در مربوطات ماربورگ ـ بیدنکوپف و
شهر ماربورگ زندگی میکنند و
طبق قانون به حیث درخواست دهنده پناهندگی
حقوق و امتیازات میگیرند

 SoFhiکار میکند ...


با ترجمان های (زن و مرد) آموزش دیده و با
تجربه,



موظف به
محرمانه ٫کارمندان (زن و مرد) ٔ
حفظ راز مریضان میباشند.

ایمیلFiedlerB@marburg-biedenkopf.de :

دوشنبه الی جمعه

مسول رهنمائی
 SoFhiسوفهی هم چنان ٔ
میباشد برای ...

از ساعت  ۸صبح الی ساعت  ۲بعد از ظهر



وابستگان و اطرافیان مریض,

ویا طبق قرار قبلی.



با ما تیلفونی تماس بگیرید تا برای شما وقت مالقات
تعین کنیم.

کارمندانی که طور افتخاری کار میکنند اعم
از زن ومرد,



موسسه رسمی.
مراجع و ٔ

Sozialpsychiatrische
 SoFhiپیشنهاد میکند ...


مشوره مجانی  ،کمک ها و تداوی
روانپزشکی ــ روانشناسی در وقت بهران
روانی و مریضی های مزمن (دوامدار)٫



آموزش روانی در قسمت کنار آمدن با
مریضی شخصی در گروپ ها,



معلومات در مورد ارائه کمک ها از طریق
تداوی روزانه بدون اقامت در شفاخانه و یا با
اقامت در شفاخانه یا بیمارستان ودیگر
امکانات تداوی,



ارائه کمک ها به طور انفرادی,



آموزش و مشوره در مورد امراض روانی
برای کارمندان ذکور و اناثی که با پناهندگان
کار میکنند و اقدامات الزم در مقابل آن

