
 PSZبیلیفلد 

 

الذین تعرضوا النفسي واالجتماعي لالجئین  بیلفیلد مركز
 AK Asylین بھو نتاج تعاون  (PSZ)ة صدمل

 .بیلیفیلدتشفى بمسوعیادة للعالج النفسي والطب النفسي 
ة. ئین المصابین بصدمات نفسیة مختلفالالج نساعدنحن 

نحن ننظر أوال لمعرفة ما إذا كنت تعاني من اضطراب 
ً نظر ن ثم .ما بعد الصدمة ك. ساعدكیف یمكننا أن ن سویا

أو جلسة إستشاریة العالج النفسي،  طریق عن نویك قد
للنساء فقط، أو أن  جلسة على سبیل المثالأو، أخرى

 نا.مع اتلمحادثالمزید من ایكون اجراء 

 كیف یمكننا مساعدتك:

  المسائل اإلجتماعیة:

  * تقدیم الدعم في البحث عن مكان العالج. 

  *تقدیم الدعم في إیجاد مترجمین 

  العالج النفسي     في تقدیم طلب الحصول دعمال *

  وقوانین اإلقامة.جتماعي االقانون ال عن اإلستشارات* 

  

  المسائل العالجیة:

  *الحدیث عن األزمات

 *عالج نفسي لمدة قصیرة

 

  المجموعات العالجیة

، مع األشخاص بلغات مختلفةعالجیة   اتمجموعلدینا 
 یحصلون علىالذین یعانون من اضطرابات الصدمة. 

 عقلیة؟ھي الصدمة ؟ لماذا لدي مشاكل  مثل:مامعلومات 
سوف تساعدك علي  مختلفة،تمارین  تعلمككما أنھا 
  تقویة نفسك.وتھدئتك 

  والجماعات شبھ مفتوحة اللقاء بالخارج* 

  متتابعةاسابیع  ٤* لمدة 

 : عام واحد كحد أقصىالمدة*
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Psychosoziales 

Zentrum 

für traumatisierte 

Flüchtlinge 

  لإلتصال بنا
 

 العنوان

AK Asyl e.V. 

Friedenstr. 4-8 

33602 Bielefeld 

   05215465150: التلیفون

   052154651599الفاكس: 

 psz@ak-asyl.infoالبريد اإللكتروني: 

 

  عنوان العیادة

Ev. Krankenhaus Bielefeld gGmbH 

Klinik für Psychotherapeutische und Psy-

chosomatische Medizin 

Schildescher Str. 103p 

33611 Bielefeld 

 

Tel. 0521 / 772 759 03 

Fax: 0521 / 772 759 05 

E-Mail: christine.domke@evkb.de 

 

Ärztliche Leitung: Frau Dr. med. A. Möl-

lering 

 

 

  كیف تأتي إلینا
 

ولیس (AK-ASYL   یرجي الالءتصال علي ألول اتصال لك

 ).في العیادة

 . AK Asylأو یمكنك أن تأتي إلى مكتب یمكنك االتصال 

  .AK Asyl تحدید موعد للمقابلة مع یتمسوف 
یمكننا  لكذ بعد. وعن مشاكلك  الحدیث نایمكن وفي المقابلة

ً  البحث  لزم األمر نإو على أفضل الطرق لمساعدتكم.  سویا
نفسي الطبیب ال مع لك موعد بعد ذلك، سوف نقوم بتحدید

  .العیادةب
  

  مواعید الإلتصال
   12حتى   -  10االثنین من الساعة 

�052154651531  

   16حتى  – 14الخمیس من الساعة 

�052154651532  
  

   AK Asylلإلستعالم بمكتب 

  12و حتى  10من األثنین إلى الجمعة، من الساعة 

  
  أو عن طریق البرید اإللكتروني على:

asyl.info-psz@ak   � 

 

 

 


