هكذا تجد مكتب
المساعدة اإلجتماعية والتربوية للعائلة

إذا كان لديكم أسئلة أخرى
فيرجى اإلتصال بنا!

Sozialpädagogische Familienhilfe

منظمة الدياقوني والمحطة اإلجتماعية
في لودفيغسبورغ
عنوان المكتب والبريد:
Karlstraße 24
71638 Ludwigsburg

عنوان الزائرين:
Leonberger Straße 47/1
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141/9542830
Telefax 07141/9542840
spfh@evk-lb.de
www.familienhilfe.meinekirche.de

إنك تحتاج إلى  5دقائق سيرا ً على األقدام من
محطة قطار لودفيغسبورغ.
أما إذا أردت زيارتنا بواسطة السيارة فننصحك
وضعها في الموقف المجاور لكنيسة السالم.

نحن في خدمتكم!
اإلثنين حتى الجمعة من الساعة
 8:30حتى 12:30
اإلثنين حتى الخميس من الساعة
 13:30حتى 17:00
عندما ترغب بتقديم طلب للمساعدة فيرجى
اإلتصال بالموظف المختص في المقاطعة
مكتب الخدمات اإلجتماعية العامة في
مركز إدارة شورى المنطقة.
Im Kreishaus
Hindenburgstraße 30
71638 Ludwigsburg
Telefon 07141 144-0

كيف نعمل ضمن المساعدة اإلجتماعية
والتربوية للعائلة؟

ما هي مكونات المساعدة اإلجتماعية والتربوية
للعائلة؟

▪ نحن نعمل بشكل عام ضمن إطار العائلة مباشرة

إن عروضنا توجه حسب حاجة العائلة وتحتوي على
األقسام التالية:

▪ نحن نعالج مواضع العبئ ألفراد العائلة ونساعدهم
على تحقيق رغباتهم في التغيير وإيجاد الحلول سوية

العروض ذات الصلة المباشرة بالعائلة مثالً:

▪ نحن نوجه عملنا حسب قدرات وقابلية أفراد
العائلة ونقدم المساعدة الالزمة لمساعدة الذات
▪ نحن نخضع لواجب الكتمان.
إن اإلعانة اإلجتماعية والتربوية للعائلة تخضع
لقانون مساعدة األطفال التابع لمكتب حماية الناشئين
وهي مجانية للعائلة.

▪ مسائل التربية والتنمية
▪ مسائل العالقة في ما بين أفراد العائلة
▪ حاالت األزمات والنزاعات
▪ الصعوبات المالية
▪ تنظيم أوقات الفراغ
▪ التعامل مع الموظفين والدوائر الرسمية
▪ التعاون مع المدارس والروضات ومع المختصين
بالعالج الطبي
▪ إقامة العالقات مع اآلخرين
▪ اإلستفادة من قدرات األفراد في المجتمع
▪ مواكبة العائلة في مسار تشكيل الحياة اليومية
▪ التوسط إليجاد عروض جديدة لإلعانة واإلستشارة

من يحق له الحصول على الدعم والمشاورة
والمرافقة؟
عندما تمر العائلة في محن صعبة داخلية أو
خارجية فيمكنها اإلستفادة من المساعدة اإلجتماعية
والتربوية الخارجية.
عندما ترغب العائالت بتغيير وضعها الحياتي
وتحسينه فمن الممكن أن تحصل على المساعدة
وخاصة عندما تكون مستعدة للتعاون مع الموظفين
اإلختصاصيين اإلجتماعيين والتربويين.
إن مؤسسة المساعدة اإلجتماعية التربوية للعائلة
تعمل منذ العام  1984في إطار منظمة الدياقوني
والمحطة اإلجتماعية كإجراء خدماتي للمساعدة
التربوية الجوالة في والية لودفيغسبورغ.
وبتوكيل من مكتب رعاية انشباب يتنقل يوميا ً
حوالي ال  30موظفا ً إخصائيا ً فى الوالية لمرافقة
العائالت وإعانتهم بالتعامل مع الحياة اليومية.

العروض من خارج العائلة مثالً:
▪ لقاء األمهات والآلباء
▪ العروض أثناء العطل لألطفال والشباب
▪ مجموعة األم والطفل
▪ الترتيبات ذات المواضيع المختلفة

وفي إطار المساعدة اإلضافية فقد تتاح الفرصة
للقاصرين والشباب لتلقي المشاورة والمرافقة
والدعم من قبلنا.

