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Flüchtlingshilfe

Marburg-Biedenkopf
 SoFhiموجودة في:

 SoFhiتضمن:

بنايات خدمات العالج النفسي،

تقديم خدمة االهتمام الطبي النفسي والعالج النفسي
االجتماعي للنازحين من البالغين ،اللذين يحالون من
قبل دائرة ماربورج ـ بيدنكوبف او من قبل مدينة
ماربورج واللذين بستحقون الخدمة وفق قانون خدمة
النازحين.

كذلك نأتي اليكم الى البيت،

كذلك نستطيع اجراء حوارات مشتركة في  /مع
المنشآت والمؤسسات االخرى،
االستشارة عبر الهاتف ممكنة ايضا.

االتصال بـ  SoFhiعبر:
السيدة فيدلر
دبلوم تربية

FiedlerB@marburg-biedenkopf.de

من االثنين الى يوم الجمعة من الساعة
 0:88الى الساعة 00:88
او حسب االتفاق
اتصلوا هاتفيا من اجل ان نستطيع تحديد موعد.

 SoFhiتقدم:


االستشارة والمساعدة والعالج الطبي النفسي
في حاالت االزمات النفسية واالمراض
(المزمنة) ،بشكل مجاني،



مجموعات التربية النفسية،



معلومات عن العالج في مركز الطوارئ،
وعن العالج في الردهات وعن االمكانيات
االخرى للعالج،



التوسط في تقديم المساعدات الفردية،



التعليم وتقديم االستشارة للعاملين والعامالت
في شأن النازحين في موضوع االمراض
النفسية واالضطرابات المحتملة ،الخاصة.

 SoFhiتعمل:


مع مترجمين فوريين اصحاب خبرة ومتعلمين
وموثوق بهم



كل العاملين يخضعون لواجب الصمت.

هاتف02430 404-4324 :
ايميل:

Sozialpsychiatrische

 SoFhiهي جهة االتصال لي:


االشخاص واعضاء المحيط االجتماعي،



المساعدون والمساعدات المتطوعين،



المنشآت والمؤسسات.

