ةيبرعلا arabisch/

المساعدة على االندماج
) (ASPالعيادات الخارجية الطب النفسي االجتماعي

© open street map mitwirkende

 B+Sالخدمات االجتماعية

االتصال
 Frau Gunkelاذا لزم االمر ،يرجى االتصال بالسيدة
وترتيب المواعيد على رقم الهاتف المشار اإليه.نحن موجودون من االثنين
B+S Soziale Dienste GmbH & Co. KG

إلى الجمعة من الساعة  00.00إلى 00.00

) (PBWفي مساحة المعيشة الخاصة بك

مواعيد الدوام

) (WAالمساعدة السكنية

 Diagonalstraße 41يفتح مكان اجتماعنا في

B+S Soziale Dienste FHH GmbH & Co. KG
Diagonalstraße 41
20537 Hamburg
Tel: 040 - 20 97 88 81
Fax: 040 - 20 97 88 78
E-Mail: info@betzin-schmidt.de
www.bs-soziale-dienste.de

من االثنين الى الجمعة من الساعة 00:00-00:00
انكم مدعوون لزيارتنا والمشاركة في مجموعات مختلفة
وعالوة على ذلك ،هناك امكانية
االستشارات والخدمات االستشارية مع المتخصصين لدينا
لتبادل مع الناس من المنطقة
وكتب فضال عن العديد من األلعاب االجتماعية  Arinetو  Kickersالستخدام
جميع العروض مكان اجتماعنا مجانية بالنسبة لك

B+S Soziale Dienste

 U-Hammer Kircheإلى  U4 / U2يمكنك الوصول الينا بواسطة
 Diagonalstraßeأو بواسطة الحافلة رقم  030إلى

عروضنا
خدماتنا

خدماتنا
خدماتنا

عقلية أو األشخاص الذين يتعرضون للتهديد من جراء مرض عقلي فضال عن المعوقين
المصابين
بأمراضشركة
محادثات،
األشخاصفي شكل
إلى اجتماعنا.
يهدفمكان
فمن الممكن للمشاركة في مجموعة متنوعة من الخدمات الجماعية و االستشارات في
شركة
محادثات،
شكل
في
.
اجتماعنا
مكان
في
االستشارات
ومضاعفا
وجسديا
عقليا
المصابينمحادثات،
اجتماعنا.في شكل
الخدمات الجماعية و االستشارات
المساعدةمتنوعة
تنفيذ مجموعة
للمشاركة في
الممكن
فمن الممكن للمشاركة في مجموعة متنوعة من الخدمات الجماعية و فمن
شركة أو األشخاص الذين ي
بأمراض عقلية
مكاناألشخاص
في إلى
يهدف
المعتمدةمنمع الشعب
ونحن نحاول
والتعهدات
.والتعهدات ونحن نحاول تنفيذ المساعدة المعتمدة مع الشعب
والتعهدات ونحن نحاول تنفيذ المساعدة المعتمدة مع الشعب

.

.

في مجال الرعاية الصحية

المساعدة في ايجاد والحصول على شكل السكن المحدد
المحدد
السكن
المساعدة في ايجاد والحصول على شكل
السكنوالحصول على شكل السكن المحدد
ايجاد
المساعدة في
المساعدة على وضع
المساعدة على وضع السكن
مساعدة مع العيش غير المنظم
مساعدة مع العيش غير المنظم
مساعدة لخطر فقدان السكن
مساعدة لخطر فقدان السكن
مساعدة إلدارة األسرة المستقلة
مساعدة إلدارة األسرة المستقلة

مساعدة على العيش في المجتمع
المساعدة في تسجيل االتصاالت االجتماعية والحفاظ عليها
مساعدات للصراعات
العمل الحر عن طريق اظهار الموارد ووجهات النظر

دعم التنقل
اكتساب السالمة على الطريق
التوجيه في المنطقة

المساعدة على وضع السكن

تجنب أو تقصير اإلقامة الداخلية

نريد أن نكون معكم
تطوير نمط حياة مستقل و مستقل في شقتك الخاصة

مساعدات اإلستخدام الرعاية الطبية

الحفاظ على أو التكيف أو استعادة حياتك اليومية

تنظيم ورصد المواعيد الطبية

مواجهة تهديدات حاالت الطوارئ

مساعدة إلدارة األسرة المستقلة تعزيز مفهومك الخاص للتغيرات الصحية

العثور على تصميم النهار المناسب

هيكلة وتخفيف ودعم المحادثات

والعمل على وسيلة للتعامل مع القيود المفروضة على المرض الخاص بك

المساعدة في استخدام الخدمات النفسية واالجتماعيات األخرى

تسهيل التعامل مع السلطات التي تدعم وضمان

دعم مع اتباع نظام غذاءي صحي

اعادة التأهيل االجتماعي

التوظيف والعمل والتدريب

للبحث عن مكان مناسب للعمل

مساعدة مع العيش غير المنظم
مساعدة لخطر فقدان السكن

تعرف على المرونة الخاصة بك
تطوير منظور الوظيفى
الحفاظ على مكان العمل

B+S Soziale Dienste

