
 

PSZ Bielefeld 

 

Navenda 

Psychososyal ya ji bo 

Penaberên bi 

pîskolojiyek xedar 

 

Telefon û Navnîşan 

 

AK Asyl e.V. 

Friedenstr. 4-8 

33602 Bielefeld 

 

Tel.: 0521 / 546 515-0 

Fax: 0521 / 546 515-99 

E-Mail: psz@ak-asyl.info 

 

 

(Navnîşana Nexweşxana ji bo Pîskolojiyê) 

Ev. Krankenhaus Bielefeld gGmbH 

Klinik für Psychotherapeutische und 

Psychosomatische Medizin 

Schildescher Str. 103p 

33611 Bielefeld 

 

Tel. 0521 / 772 759 03 

Fax: 0521 / 772 759 05 

E-Mail: christine.domke@evkb.de 

 

Doxtora Rêberî: Birêz Dr. med. A. Möl-

lering 

 

 

Hûn bi vî awayî bi mere dikevin 

têkiliyê: 

 

Ji bo têkiliya ewil gerekî di serî de hûn bi 

AK Asyl e.V. re dikevin têkiliye(ne bi 

Nexweşxanê re). Hûn dikarin bi riya 

telefonê xwe bigêhînin me yan jî bixwe 

werin AK Asyl. Li AK Asyl e.V. ji bo we wê 

biryarekî ji bo hevdîtinê bê dayin, ku çi rojê 

hûn dikarin werin û li ser mijara xwe 

biaxivin. Bi hevre emê binerin ku çi alikarî ji 

bo we pêwîste. Ku pêwîstiyek taybet hebe 

emê hevdîtinekê li Nexweşxanê lidarxînin 

ku bi awayekî baş u ji alîyê Pîskologan ve 

hûn bên tedawîkirin. 

Demên ku hûn dikarin têkiliyê bi mere 

deynin: 

Rêya Telefonê:  

Her Dûşem navbera saat 10 û 12 

   0521 / 546515-31 

Her Pênçşem navbera saat 14 û 16 

   0521 / 546 515 -32 

Ofîsa ji bo agahdariya li AK Asyl e.V. 

Her Duşem heta Înê navbera saat 10 û 12 

Rêya Email: 
   psz@ak-asyl.info 
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Komên Tedawiyê 

 

Gelek komên me yên cuda û bi zimanên 

cuda hene ku mirovên bi nexweşiyên 

pîskolojik dikaribin tevlî bibin. 

Hûnê di derbarê nexweşiyên nefsî de 

werin agahdarkirin, mînak: Ev nexweşi 

çiye? 

Ji bo çi pirsgirêkên min yê Pîskolojik hene? 

Ji xeynî wê jî hûn hîn gelek tiştên cuda û 

balkêş dibin, yên ku bêhna we fireh dikin u 

qewetek mezin didin we û rihê we. 

 Komên vekîri yên ambulans 

 Ji her çarheftiyan carekê 

 Beşdarbun: herî zêde salek 
 

PSZ Bielefeld 

 

Navenda Psychososyal ya ji bo Penaberên 
bi pîskolojiyek xedar, hevkariyeke ku ji aliyê 
AK Asyl e.V. Bielefeld û nexweşxana 
Piskolojik ya nexweşana Bielefeld ve hatiye 
avakirin. 
Em bi vî kar u xebatî û bi pêşniyarên  xwe 
dixwazin bibin alîkar ji bo penaberên 
pîskolojiya wan xedar. 
Di serî de em dimeyzînin ka pîskolojiya 
wan  çiqas xedare û li wê goriyê jî em 
alîkariya wan dikin. 
Yan emê wan bişînin cem Pîskologan ku 
bên tedawîkirin yan jî em li derefetên nû ji 
wan re digerin wekî şêwirmendî ji bo Jina 
yan jî hevdîtinin nu bi mere. 
 

Em karin çi alîkariyê bikin: 

 

Pêşniyarên beşa sosyal: 

 

 Alîkarî ji bo dîtina cihê tedawîkirinê  

 Alîkarî tê dayin ji bo 

wergervanek/tercumanek ji bo we 

bê dîtin ku alîkarê we be 

 Alîkarî ji bo mesrefa tedawîkirinê 

bê dayin 

 şêwirmendî wê bi were bê kirin da 

ku ji were bê gotin, çi mafên we 

yên sosyal û mafên mayinê hene 

 

Pêşniyarên tedawî kirinê: 

 

 Axaftin û şêwirmendî di dema krîzê 

de 

 Tedawîkirinek kin ji aliyê Piskologan 

ve 

 

 

 


