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الهيئة الإلستشارية للعائالت والشباب.

بالإلضافة إىل الإلستشارات العائلية والرتبوية نقدم ايضا إرشادات 
للشباب.

نحن نساعدكم لرؤية وضعكم بوضوح أك¨. 
نقدم نصائح و أفكار جديدة و نتعاون معكم لحل مشاكلكم.

من نحن ...

فريق من الخب�ات والخرباء َحَملة دبلوم علم النفس ذوي كفائة مهنية, 
وإخصائي� يف املجال اإلجت¾عي و الرتبوي, ذوي مؤهالت وخربات 

إضافية.

تقدم الهيئة اإلستشارة بلغات متعددة منها العربية, الكردية 

(كورمانجي) , الفارسية والرتكية...

نحن يف خدمة....

العائالت, األمهات واآلباء.

 األطفال والشباب.

األمهات و األباء القا�Å عىل تربية أطفالهم Ãفردهم.

نحن هنا ألجلكم...

إذا كنت تخىش عىل طفلك.

يف حال املشاكل املدرسية أو يف حال قضاء الطفل أوقاته عىل الشوارع.

إن Í يعد لديك تأث� عىل طفلك.

إذا كنت وحيدا او منعزال.

إن Í تعد تطيق استمرار النزاع الطويل.

حق رعاية الطفل و تنظيم أوقات الزيارات مع الوالد/الوالدة يف حالة 
الألنفصال.

إذا كنت تريد أن تعرف كيف تسيطر عىل نفسك يف األوضاع 
الصعبة.

رغم اإلنفصال إستطاع طفلنا أن يحتفظ بعالقة 

جيدة اتجاهنا، هذا أسعد  كث�ا.
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Sie erreichen uns in Spandau:
Telefon 030 336 14 29 | Fax 030 35 50 32 99 
Kirchhofstraße 30 im Hof, 3. Etage | 13585 Berlin 
Anfahrt: Bus M45 Haltestelle Predigergarten

Sie erreichen uns in Siemensstadt:
Telefon 030 30 10 51 15
Goebelstraße 135 | 13629 Berlin
Anfahrt: U7 Siemensdamm, Bus 123, 139
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