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نجد طرقا
ميكنك القدوم إىل مركز االستشارات الخاص بنا
للرصاعات واملشاكل األرسية ،ولكن أيضا للصعوبات
املدرسية والعاطفية واالجتامعية لألطفال والشباب .كام
تؤدي اضطرابات التعلم واألداء بشكل متكرر إىل الحاجة
إىل املشورة والعالج.
وبالتعاون مع املترضرين ،نجد سبال للتغلب عىل املشاكل
التي تجعل الحياة اليومية أكرث صعوبة .نحن نستمع
وننصح يف تبادل عادل مع الكثري من الفهم.
عروضنا مجانية .ووفقا لقانون رعاية األطفال والشباب،
يحق للوالدين الحصول عىل املشورة بشأن األبوة
واألمومة والرشاكة واالنفصال والطالق.
أساس ثقتك بنا هو واجبنا يف الرسية ،وهو ما يتطلبه
القانون .إذا كنت ترغب يف ذلك ،ميكنك أيضا طلب
املشورة التي ال تكشف عن الهوية.

تستهدف خدماتنا االستشارية األطفال
والشباب وأولياء أمورهم عىل قدم
املساواة.
نحن نقدم لك املساعدة والدعم يف توضيح املشاكل
األرسية والتعامل معها .وسنجد معا طريقة للتعامل
بشكل أفضل مع الصعوبات واكتساب شجاعة جديدة.

باإلضافة إىل ذلك ،نحن نقدم:
•املشورة واإلرشاف واملعلومات للمعلمني واملعلامت
•محارضات ومزي ًدا من التدريب
•أمسيات أولياء األمور حول مواضيع محددة
•أحداث الوقاية مع األطفال واملراهقني
•املشاركة يف مجموعات العمل واللجان
التابعة ملختلف املؤسسات
•عالج النطق
يتم ضامن الجودة العالية واملهنية للعروض من قبل
الرتبويني االجتامعيني الخرباء لدينا وعلامء النفس
واألخصائيني االجتامعيني.

عروض لألطفال واملراهقني
معنا ،يجد األطفال والشباب الدعم ألنفسهم أو مع
أرسهم أو يف مجموعات من أقرانهم .كطفل أو مراهق
أو شاب ،ميكنك القدوم إلينا  -أو اطلب من والديك
االتصال بنا ،يف هذه الحاالت:
•املشاكل يف املدرسة أو التدريب تصبح كبرية جدا
بالنسبة لك.
•تخرج املشاجرات يف األرسة عن السيطرة.
•املشاكل مع األصدقاء تثقل كاهلك.
•تجد صعوبة يف التواصل مع اآلخرين.
•أنت غري راض عن نفسك.
•أنت فقط تشعر بالغضب أو الحزن أو القلق.

عروض ألولياء األمور
هناك مشاكل عائلية مختلفة تجد نفسك يف مواجهتها،
بصفتك أحد الوالدين والويص ،ميكن االتصال بنا ،إذا:
•كنت قلقًا بشأن ما إذا كان طفلك يتطور وفقًا
للعمر ،مثل تعلم التحدث ،وقبول القواعد
والحدود ،والتعامل مع األقران ،والتعلم يف
املدرسة.
•كنت يف بعض األحيان عاج ًزا لدرجة أنك تفعل
شيئا مع طفلك تندم عليه بعد ذلك.
•كانت هناك مشاكل بينكام كزوجني من الوالدين
مل يعد بإمكانك حلها بنفسك.
•كانت تخرج املناقشات والتوترات يف عائلتك عن
السيطرة.
•كنت تريد املساعدة يف املوقف كوالد حاضن.
•أصبح بعد االنفصال التعامل مع األطفال
مشكلة.
•بصفتك والدا وحيدا ،كنت بحاجة إىل الدعم يف
األبوة واألمومة اليومية.

أوقات التسجيل لدينا
نحن موجودون يف خدمتك من االثنني إىل الجمعة من
الساعة  9.00إىل الساعة  12.00ومن
الساعة  13.30إىل الساعة .17.00
ميكنك االتصال بنا شخصيا أو عرب الهاتف يف هذه
األوقات وتحديد موعد معنا.

جمعية رعاية األطفال والشباب واألرسة AWO Kinder,
" Jugend & Familie Weser-Emsرشكة ذات
© AWO Bezirksverband Weser-Ems e. V. – 09/2022

مسئولية محدودة"

Beratungsstelle für Kinder,
Jugendliche und Eltern
mit Praxis für Sprachtherapie
 9جورجيوول (مدخل كارولينينغانغ)
 26603أوريتش
الهاتف 0 49 41/6 51-11
info@beratungsstelle-aurich.de
www.beratungsstelle-aurich.de

