
ذوي  األشخاص  أجل  من  جهودها  بريمن  في  الحياتية  المساعدة  جمعية  ر  تسّخِ
م العديد من اللخدمات لالطفال والشباب والكبار. على  االحتياجات الخاصة وتقّدِ

سبيل المثال:
المشورة  •

خدمات تربوية لألسر واألطفال والبالغين   •
ر ودوائر اللعب الجماعي الدعم المبّكِ  •

خدمات أوقات الفراغ والرحالت لألطفال والكبار  •
خدمات سكنية للبالغين من ذوي اإلعاقة العقلية  •

تساعد الهيئة االستشارية للهجرة واإلعاقة التابعة لجمعية المساعدة الحياتية في 
بريمن األسر واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة، الذين يأتون من واليٍة 
أخرى أو يتحّدثون لغةً أخرى. المشورة مجانية. وتتوفر المشورة باللغات األلمانية 
والتركية والبلغارية كل أسبوع. ويمكن االتفاق على تحديد المواعيد هاتفيًا. وتدعم 

الهيئة االستشارية أيًضا المختصين والمؤسسات.
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LEBENSHILFE BREMEN E.V.

Lebenshilfe Bremen e.V.
)جمعية المساعدة الحياتية في بريمن ج.م.(

Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
هاتف 77-0 387 (0421) 

فاكس 77-99 387 (0421) 
info@lebenshilfe-bremen.de :بريد إلكتروني

www.lebenshilfe-bremen.de

مشورة 
لذوي االحتياجات الخاصة 

في بريمن
نظرة عامة

SOZIALPSYCHIATRISCHE 
DIENSTE

INNERE MISSION
IN BREMEN

مهام الهيئات االستشارية/هيئات اإلسعاف المؤسساتية 
النفسية االجتماعية المحلية، البالغ عددها خمسة:

االستعالم والمشورة لألشخاص المرضى نفسيًا والمدمنين (مواد إدمان قانونية)، 
خدمات  لتقديم  التوسط  الحي.  داخل  من  للمؤسسات  أو  لجيرانهم  أو  لذويهم  أو 

مساعدة وعمليات عالجية وإجراءات إعادة تأهيل (في مجال اإلدمان). 
مرحلة  في  النفسيين  للمرض  األمد  طويلة  مرافقة  شكل  في  والمعالجة  الرعاية 
يحظون  ال  والذين  باإلدمان،  المرضى  واألشخاص  مزمنة  وبصورة  خطيرة 

برعايٍة كافية من خالل نظام المساعدة اآلخر.
التدخل في األزمات في صورة استيضاح عاجل من خالل زيارة المنزل أو في 
مقر الهيئة االستشارية بهدف تقدير حجم األزمة واستشراف مساعدات مناسبة. 

المعاينات في دور الرعاية وشؤون الرعاية ومسائل اإلقامة وفق قانون الصحة 
العقلية وفي المسائل الطبية الرسمية ولمصلحة الخدمات االجتماعية.

تُتاح الهيئات االستشارية/
هيئات اإلسعاف المؤسساتية كل أيام األسبوع من الساعة 8.30 حتى الساعة 

17.00

تُتاح هيئة األزمات النفسية االجتماعية للتواصل 
(هاتف 33-790333 ): كل أيام األسبوع من الساعة 17.00 إلى الساعة 

21.00
عطالت نهاية األسبوع/العطالت من الساعة 8.30 حتى الساعة 17.00

عندما تنتظرين طفالً، تتغير بعُض األشياء في الحياة. عند النظر إلى المستقبل 
ونزاعاٌت  مخاوف  األحيان  فيبعض  أيًضا  و  وأفراح،  أسئلة،  الذهن  إلى  تتبادر 
واألمومة  واألبوة  الحمل  أسئلة  يخص  فيما  وحيدةً  نتركِك  لن  نحُن  وأزمات. 

والوالدة الوشيكة.

في حالة أولياء األمور الذين ينتظرون طفالً معاقًا أو لديهم بالفعل، تكون هناك 
م استشارية تربوية من ذوي االحتياجات الخاصة وحاصلة  حاجةٌ أكبر للنقاش. تقّدِ
على الدبلوم المشورة لآلباء واألمهات واألسر ذات الصلة، والتي تتوائم جيًدا مع 
فردية  محادثات  إجراء  يُتاح  هنا  المعنيين.  األمور  ألولياء  الخاصة  االحتياجات 

ومزدوجة.

تتوفر أيًضا مجموعة مساعدة ذاتية للسيدات المعنيات. هنا تستطيع أمهاُت األطفال 
أخريات  مع  والمشاعر  واألفكار  الخبرات  تبادل  المزمن/اإلعاقة  المرض  ذوي 
وتفعيلها. يمكن أن يساهم الحواُر الجماعّي في إنجاح الحياة األسرية في وجود 

طفل ُمعاق.

المراكز االستشارية
 ،Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Bremen ،في الشمال

هاتف 6606-1234 
،Buntentorsteinweg 122, 28201 Bremen ،في الجنوب 

هاتف 22213-10 
 ،Gröpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Bremen ،في الغرب

هاتف 22214-10 
،Horner Str. 60-70, 28203 Bremen ،في الوسط 

هاتف 790333-10 
،Osterholzer Landstr. 51, 28325 Bremen في الشرق 

هاتف 408-1850 

Verein für Innere Mission in Bremen
)جمعية البعثة الداخلية بريمن(

لالتصال:
مونيكا كرويتر (Monika Kräuter)، تربوية بدرجة دبلوم

Blumenthalstraße 10-11, 28209 Bremen
هاتف: 0-34967-0421  (الرقم المركزي)

DER LANDESBEHINDERTEN-
BEAUFTRAGTE DER FREIEN 
HANSESTADT BREMEN

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  مفوض  مكتب  إلى  يتّوجه  أن  مواطن  ألي  يمكن 
المشورة  نظام  مع  جيًدا  الهيئة  تتشابك  األشخاص.  هؤالء  حقوق  تُنتهك  عندما 
ل التواصل مع هذه الجهات. ويمارس  والدعم القائم في بريمن ويسعدها أن تسّهِ
للقانون. من خالل عمله  االلـمفوض مهام منصبه بشكٍل مستقل وال يخضع إال 
يساهم في إرساء ظروف معيشية متساوية في كل المجاالت المجتمعية لألشخاص 
ذوي االحتياجات الخاصة أو دونها. يشغل المفوض مكانة الوسيط بين مصالح 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واإلدارة.

منذ العام 2005 يشغل الدكتور يواكيم شتاينبروك منصب متعهد ذوي االحتياجات 
المجلس  يترأس   2015 العام  ومنذ  الحرة  الهانزية  بريمن  مدينة  في  الخاصة 
مرافقة  في  للمشاركة  االستشارّي  المجلس  مهمة  وتتمثل  للمشاركة.  االستشارّي 
ودعم تنفيذ خطة الوالية الخاصة بتطبيق اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة في بريمن.

يسعد فريق المفوض بالتواصل معكم.

Landesbehindertenbeauftragter
der Freien Hansestadt Bremen

)مفوض ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة بريمن الهانزية الحرة( 
Am Markt 20, 28195 Bremen

هاتف: 81 361-181 0421 
office@lbb.bremen.de :بريد إلكتروني

www.lbb.bremen.de
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LANDESVERBAND 
PSYCHIATRIE-ERFAHRENER 
BREMEN E. V.

SELBSTBESTIMMT LEBEN
BREMEN – BERATUNGSSTELLE 
FÜR BEHINDERTE MENSCHEN 
UND IHRE ANGEHÖRIGEN

LANDESVERBAND 
DER GEHÖRLOSEN 
BREMEN E. V.

الطب  خبراء  من  جمعية  هو   (LVPE) النفسّي الطب  لخبراء  الوطنّي  االتحاد 
النفسّي تهدف إلى تحقيق تحّسن في الرعاية النفسية ومعالجة دون إكراٍه أو عنف. 
أعضاؤنا ممثلون في لجاٍن ومجموعات عمٍل مختلفة (مثالً في اللجنة الزائرة وفي 

لجنة الطب النفسّي القومية).

 1997 العام  في  بريمن  فرع  النفسّي  الطب  لخبراء  الوطنّي  االتحاد  تأسس 
ومعترف به كمؤسسة خيرية.

نحن نلتقي في األربعاء األول من كل شهر عند الساعة 16 في النادي االجتماعي 
(مسكن 17) من مستشفى بريمن - أوست.

ر جهودنا من أجل طرق عالجية جديدة، ونريُد االبتعاد عن المعالجة  نحُن نسّخِ
باإلكراه،  والمعالجة  الجبرية  اإلجراءات  ونعارض  األدوية،  باستخدام  التقليدية 
ونطمح إلى تأمين حقوق اإلنسان أثناء العالج النفسّي ونريد ترسيخ المزيد من 

الحوار والتوظيف المفيد من أجل ااالشخاص المعنيين.

الذين يقصدوننا، ونقّدم لهم المشورة، ويمكن  نحن نساعد األشخاص المعنيين.، 
أيًضا أن نرشدهم إلى مجموعات المساعدة الذاتية. وتضم جمعيتنا أيًضا أدبياٍت 

متخصصة ومواد معلوماتية.

هيئة  هي   (SelbstBestimmt Leben) للحياة  الذاتي  التقرير  جمعية 
استشارية من أشخاص معاقين ألشخاص معاقين.

م المشورة لألشخاص المعاقين ومستحقي الرعاية وألسرهم. ونحن نقدم  نحُن نقّدِ
المشورة في كل المسائل ذات الصلة باإلعاقة. الكثير من األسئلة يمكننا اإلجابة 

عليها بأنفسنا. وعندما ال نستطيع، نحاول إيجاد هيئة أخرى يمكنها مساعدتكم.

يندرج ضمن المشورة أيًضا المساعدة في تقديم الطلبات والمعارضات.

حلوٍل  على  يعثروا  أن  في  األشخاص  دعم  لنا  بالنسبة  أيًضا  المشورة  وتعني 
لمشكالتهم بأنفسهم. نحن نقّدم المشورة باللغتين األلمانية واإلنجليزية. 

يمكن الوصول إلى الهيئة االستشارية دون عناء. 
 ،13 الساعة  حتى  والثالثاء 11  االثنين  أيام  والشخصية:  الهاتفية  االستشارات 
وأيام األربعاء والخميس الساعة 15 حتى الساعة 17 وحسب االتفاق. ونرجو 
بكم  االتصال  نعاود  وسوف  االلكتروني،  الرد  ،خدمة  من  االستفادة  أيًضا  منكم 

الحقًا.

تقدم الهيئة االستشارية العامة في االتحاد الوطنّي للصم في بريمن ج.م. الفرصة 
ملء  وعند  المؤسسات  مع  بالتعامل  الخاصة  المسائل  في  الدعم  على  للحصول 

االستمارات وشرح المخاطبات المختلفة وما إلى ذلك. 

خدمة  على  الحصول  ترتيب  أيًضا  هناك  ويمكن  اإلشارة.  بلغة  المشورة  تُقدم 
الترجمة الفورية لمترجمي لغة اإلشارة. ويعتبر االتحاد الوطنّي للصم نفسه أيًضا 
جهةً ممثِّلة للمصالح ومن ثم يعمل على رفع مطالب األشخاص الصم وتقديمها 
نقاشية مفتوحة  الهيئة االستشارية حواراٍت  للسياسيين والهيئات األخرى. وتقّدم 
دون تحديٍد مسبق للحضور. وتنعقد هذه الندوات أيام االثنين من الساعة 17.00 
الساعة 16.30.  إلى  الساعة 14.30  األربعاء من  وأيام  الساعة 18.30  إلى 
باإلضافة إلى ذلك تنعقد ندوة حوارية شهرية في بريمرهافن. ويمكن الوصول 
 Oovoo أو Skype إلى الهيئة االستشارية أيًضا باستخدام لغة اإلشارة عبر

 .(gehoerlosenberatunghb العنوان)

Gesellschaftshaus )Haus 17(
)النادي االجتماعي )المسكن 17((

مستشفى بريمن - أوست
.Züricher Straße 40, 28325 Bremen

هاتف 47 93 98 0421/40 
vorstand.lvpe-hb@gmx.de :بريد إلكتروني

SelbstBestimmt Leben Bremen
)جمعية التقرير الذاتي للحياة بريمن(

Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen
هاتف: 09 44 0421/70 ، فاكس 01 44 70 

beratung@slbremen-ev.de :بريد إلكتروني
 www.slbremen-ev.de

أقرب موقف للحافالت : Sielwall، الخطوط 2 و3 و10.

Landesverband der Gehörlosen Bremen e.V.
)االتحاد الوطنّي للصم بريمن ج.م.(

باتريك جورج 
 Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen

هاتف: 31-11 223 0421 ، فاكس 11-39 223 0421 
 dolmetscher@lvg-bremen.de :بريد إلكتروني

 www.lvg-bremen.de
Skype/oovoo: gehoerlosenberatunghb

BLINDEN- UND 
SEHBEHINDERTEN-
BERATUNGSSTELLE

م  م لألشخاص المعاقين بصريًا وذويهم معلوماٍت ودعًما احترافيًا. نحُن نقّدِ نحُن نقّدِ
المشورة بشكٍل مستقل ومجانّي في الموضوعات التالية:

نقاشاٌت حول الوضع المعيشّي واآلفاق   •
ذات الصلة بفقدان البصر أو اإلعاقة البصرية 

المطالب القانونية فيما يخص بطاقة اإلعاقة الشديدة   •
وإعانة المكفوفين
الوسائل المساعدة  •

إرشاداٌت حول المساعدات البصرية واإلضاءة   •
إجراءات إعادة التأهيل:   •

التدريس في المنزل وتعلم كتابة المكفوفين،
التعليم من أجل توجيٍه آمن أثناء التحرك في الشارع 

صياغة أوقات الفراغ  •
المدرسة والتدريب والوظيفة  •

معلوماٌت حول الحلقات الحوارية  •

إن الجهة المسؤولة عن الهيئة االستشارية هي جمعية المكفوفين والمعاقين بصريًا 
بريمن ج.م. وهي تعتبر مؤسسة مساعدة ذاتية تمثِّل مصالح المكفوفين والمعاقين 

بصريًا منذ العام 1908.

للحصول على المشورة نرجو التسجيل لدينا!

Blinden- und Sehbehindertenberatungsstelle
)الهيئة االستشارية للمكفوفين والمعاقين بصريًا(

Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
هاتف: 11 - 16 40 24 – 0421 

beratung@bsvb.org :بريد إلكتروني
www.bsvb.org

الناشر:
مفوض ذوي االحتياجات الخاصة في

مدينة بريمن الهانزية الحرة
Am Markt 20

Bremen 28195

نظرة عامة سريعة – 
 نحن نقدم  8  خدمات استشارية

في بريمن

ه هذا المنشور إلى األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية أو النفسية أو العقلية و/ يُوجَّ
أو الحسية وإلى أولئك الذين يريدون معرفة المزيد حول نظام المشورة القائم في 
مدينة بريمن. ومن أجل تقريب االلـخدمات المتوفرة في بريمن بشكٍل خاص أيًضا 

لألشخاص ذوي األصول المهاجرة، يظهر هذا المنشور باللغات

العربية، واالنجليزية، والفرنسية، والروسية، والتركية
وأيًضا بلغة ألمانية سهلة وراقية.

في بريمن يتم البحث عن أغلب الهيئات االستشارية في مجال "اإلعاقة" من جانب 
القليلين من ذوي أصوٍل مهاجرة. وبحسب رأي المؤسسات الموجودة هنا يرجع 

سبُب ذلك أيًضا إلى نقص توفّر المعلومات بلغاٍت أجنبية متعددة.

يُسعدنا تلقّي اتصاالتكم ونرجو منكم توزيع هذا المنشور في أوسع نطاق.

arneolsen.de|sign :صميم
ت
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