من نحن
يعمل في فريقنا االستشاري:
➢ علماء نفس مؤهلون.
ّ
➢ تربويون اجتماعيون مؤهلون
➢ مرشدون اجتماعيّون

ما الخدمات التي نقدمها؟
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

?Wer sind wir

توجيه فردي
توجيه للوالدين
ي
توجيه عائل ّ
ي
تشخيص نفس ّ
عالج فردي
عالج أسري
المشورة والعالج لالجئين القاصرين غير
المصحوبين بذويهم

لآلباء واألمهات الذين يبحثون عن
المشورة والمساعدة ألنفسهم وألطفالهم ،
أوالذين يرغبون في رعاية أطفالهم معًا
في حالة االنفصال أو الطالق.

لألطفال الذين يعانون من صعوبات في
التعامل مع والديهم أوإخوتهم أوأصدقائهم
أو معلّميهم أو مربيهم.

ّ
ان الذهاب إلى مركز االستشارات يكون صعبا ً أحيانا ً.
يعتقد البعض أنه يتعين عليهم التعامل
مع مشاكلهم بأنفسهم.
البعض يخجل من التحدث إلى الغرباء
حول مشاكلهم الشخصية.

يعتقد البعض أن الصعوبات التي
يواجهونها غير مفهومة.

لمن نقدم خدماتنا؟
?Welche Hilfen bieten wir an

للمراهقين والشباب الذين يعانون من
مشاكل في األسرة أو مع األصدقاء أو
في المدرسة أو في العمل أو مع أنفسهم.

نحن نساعدكم
➢ في فهم الصعوبات التي تواجهونها.
➢ الكتشاف واستخدام نقاط قوتكم.
➢ إليجاد الحلول وإمكانيات التغيير.

نحن نشجعكم على اتخاذ الخطوة األولى.
ضا
باإلضافة إلى ذلك  ،نقدم المشورة المتخصصة (أي ً
بشأن قضايا حماية الطفل) للمعلمين والمعلمات والمربين
والمربيات والموظفين والموظفات في المهن االجتماعية
والتعليمية.
.

للعائالت التي ترغب في العيش معًا بشكل
أفضل ،أوالتي تبحث عن المساعدة في
مواجهة العنف واإلهمال.

بهدف التواصل معكم ،مراهقين ،شبان وشابات وأهال،
بشكل أسهل ومن دون عقبات ،يمكننا أن نحدد موعدا ً
أوليا ً في مكان تواجدكم في حال كان ذلك مؤاتياً.

مركز التوجيه الكاثوليكي

ما هو بغاية األهميّة لنا
السرية
لن يكتشف منا أحد دون موافقتك أنك
أتيت إلى هنا وما تمت مناقشته.

لتحديد موعد عبر الهاتف الرجاء االتصال على الرقم
التالي:
هاتف(0221) 60 60 85 4-0 :

المجانيّة

أو للتواصل باللغة العربية عبر البريد االلكتروني:
naya.ziegler@beratung-in-koeln.de

إن عروضنا االستشارية والعالجية
مجانية لك.

Arnold-von-Siegen-Str. 5, 50678 Köln

لألهل واألطفال والشباب

الطوعيّة
من المهم لعملنا أن تأتي إلينا طواعية.

Spielmannsga

ي.
توجيه وارشاد تربو ّ
ي وعائل ّ

.

Buslinien: 132, 106
Straßenbahnlinien: 3, 4, 17
Haltestelle: Severinstraße
الجمعية العامة للرعايا الكاثوليكية في مدينة كولونيا

مركز االستشارات مفتوح لجميع العائالت  ،بغض النظر
عن األصل أو الهوية الجنسية أو الدين أو وجهات النظر.
إن حق األطفال والشباب في نمو غير عنيف وموجه نحو
التعليم هو أساس عملنا.

