األزمات َتمنح
رص
الفُ ّ
اإلستشارية النفسية لألولياء ،األبناء و الناشئة

■ ■يمكنكم االتصال بنا في العناوين اآلتية :

■■كيف تسجل نفسك:

■ ■استشارية لوراخ
 Lörrach 79539 – 35 Luisenstr.
الهاتف07621 410 5353:

التسجيل بلوراخ .لوراخ و في الفروع الخارجية شوبفهايم و فايل ام
راين يتم في دائرة
لالستشارات و لالتصال بالدائرة المختصة لالعانة المبكرة يتم
التسجيل بالدائرة الخارجية راينفلدن.

■ ■دائرة شوبفهايم
Schopfheim 79650 · 1a Wallstr.
الهاتف٠٧٦٢١ ٤١٠ ٥٣٥٣ :
■ ■دائرة فايل ام راين
435 Rhein-Center · Hauptstraße
Weil am Rhein 79576
الهاتف٠٧٦٢١ ٤١٠ ٥٣٥٣ :

■ ■كما تجدوننا في لوراخ

Psychologische
Beratungsstelle
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■ ■دائرة راينفلدن والدائرة المختصة لإلعانات
Rheinfelden 79618 · 17 Karl-Fürstenberg-Str.
الهاتف٠٧٦٢١ ٤٠١ ٥٣٣٣:

· Landratsamt Lörrach · Jugend & Familie
Psychologische Beratungsstelle

فريق العمل:

Annette Lang

Angelika Noske

أوقات العمل:
اإلثنين :من الساعة  8:00الى الساعة  12:30و من الساعة 13:30
الى الساعة  – 16:00اإلربعاء
الخميس  :من الساعة  8:00الى الساعة  12:30و من الساعة
 13:30الى الساعة 17:30
الجمعة :من الساعة  8:00الى الساعة 12:30
يمكنكم ترك رسائل قصرة عن طريق المجيب األلي المتوفر حتى
خارج اوقات الدوام أو مراسلتنا على العنوان االلكتروني المذكور
أسفله:
يمكن للناشئين اإلتصال بنا أيضا دون حضور األولياء على العنوان
االلكتروني المذكور في األسفل.

@psychologische.beratungsstelle
loerrach-landkreis.de

■ ■وفرنا لكم للمساعدة :

■ ■من أجل من نحن هنا ؟

■ ■محاضرات حول مواضيع تربوية ،أمسيات أبوية و عروض وقائية
أخرى

■ ■للعائالت ،لألزواج ،للناشئين و المربين :

■ ■محادثات إنفرادية
■ ■محادثات أبوية
■ ■محادثات عائلية
■ ■مجموعات عمل (ورشات عمل) لألطفال و الناشئين
■ ■دروس و مجموعات لألولياء
مدة اإلستشارة تكون حسب الموضوع المطروح
إستشارتنا .

■■من نحن؟

نقدم خدماتنا االستشارية لرعاية الشباب مجانا ً .

مجموعة من األخصائيين النفسيين ،مربيات مدربات  ،مربيات
صحية ،أخصائين إجتماعيين و موظفين إداريين مختصين .

■ ■الذين لديهم اسئلة حول تربية و تنمية األبناء
■ ■الذين في حالة فراق أو طالق يسعون للحد من الضرر لألبناء
■ ■الذين لديهم أسئلة وصعوبات في التعامل مع األولياء ،اإلخوة و
األخوات ،األصدقاء ،المعلمين و الكبار
■ ■الذين تعرضوا لحادثة مؤلمة ،والذين لديهم خوف أو شك أن ال
يصدقهم أحد أو استحالة اعانتهم،
■ ■للناشئين والشباب الذين هم تحت الضغط النفسي في محيط
األصدقاء ،في المدرسة ،في المنزل  ،مع العائلة أو حتى مع أنفسهم
■ ■الذين يريدون تعلم اإلنسجام و االندماج األفضل في بعض
المؤسسات و مع أصحاب أإلختصاص

أما ورشات العمل والمجموعات يترتب عليها مبلغا ً زهيداً .

نعمل بإطار عائلي و لدينا إختصاصات عالجية عديدة مثل عالج
المشاكل االجتماعية ،العالج السلوكي،مشاكل الطفل النفسية .
جميع المعامالت و االستشارات و المحادثات تكون طيّ الكتمان وتتم
بسرّ ية كاملة ومن غير المسموح التحدث بها مع االخرين .

أول دائرة إستشارة بمقاطعة بادن
فرتنبرج حاصلة على شهادة الجودة في
عمل اإلستشارة من المؤتمر الفدرالي
لإلستشارات التربوية

بالـــدعــــم و الحمايــــة نصن ُع عائــال ٍ
ت قـويــة

