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 دعم 
 

 ھنا تجدون مساعدة!
 

ساعة متواصلة: ال  ۲٤مدة التواصل  – ۲رقم مركزي لحاالت الطوارئ بجمیع انحاء الدولة األلمانیة  •
 ۱۱۰توجد توعیة/مشاورات ولكن مساعدة سریعة ... دائماً اطلب رقم الھاتف 

 
 لھم"ا ضد رقم تلفون "الرقم •

على ھذا الرقم، الرقم "ضد الھم" تجد العاملین المتطوعین والمختصین بتوعیة وارشادات االھل. ھم یعطوا 
معلومات عند الحاجة للمساعدة المبكرة للحوامل وألھل األوالد من العمر صفر حتى ثالثة سنوات. ھاتف 

لھویة (من دون التعرف عن نفسك) على صعید كل المانیا االھل یعطیك االرشادات مجاناً وانت مجھول ا
 :550 0 111 – 0800تحت الرقم 

 )۱۱- ۹أیام االثنین حتى الجمعة من التاسعة حتى الحادیة عشر (الساعة  -
 مساًء) ۷الثالثاء والخمیس من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة مساًء (الساعة خامسة حتى  -

 
 النفسیةرقم تلفون للرعایة  •

 على مدار الساعة باستطاعتك االتصال بالعاملین المتطوعین لھاتف الرعایة النفسیة على الرقم
. ھم یھتمون بكل الناس المھمومین او الذین یعانون 222 0 0800/111وعلى الرقم   111 0 0800/111

من حاالت االزمات من غیر تكلفة ومن دون معرفة ھویتك. ایضاً من خالل االنترنت على الصفحة: 
www.telefonseelsorge.de 

 
 مینرقم تلفون للعنایة النفسیة للمسل •

" تحت خدمت كل الناس الموجیدین في ازمة نفسیة طارئة MuTeSالنفسیة للمسلمین " ان ھاتف العنایة
ایضاً من دون التعرف على ھویتك. في العادة تكون المشاورات باللغة األلمانیة، الثالثاء باللغة التركیة؛ 

إنكلیزي، حسب االتفاق من الممكن ان تكون المشاورات باللغات التالیة ایضاً: عربي، اوردو، فرنسي، 
" لالستعالمات تحت .Islamic Relief Deutschland e. V" ھو: " MuTeSوبوسني. الداعم "ل

  www.mutes.deالصفحة:
 

سنة عرض استشارة  ۲۱المؤتمر االتحادي لمشاورات المربیات/المربون یقدم الھل األوالد حتى العمر  •
باالستعانة بمختصین مدربین ماھرین. سواًء إذا كان یدور االمر حول حاالت خاص عبر االنترنت 

صراعات/خالفات، أوضاع عائلیة عسیرة، حاالت انصال او طالق في العائلة: ان المشاورات تكون ایضاً 
 مجاناً ومن دون التعرف الى ھویتك والبیانات الشخصیة امنة.

beratung.de/home/index.html-http://eltern.bke 
 

 ھولشتاین –مراكز لحمایة األطفال في شلزفك  •
 Kielمركز كیل لحمایة األطفال  •

 0431/122180رقم الھاتف: 
 kiel.de-trumzen-info@kinderschutzبرید الكتروني: 

 )Lübeckمركز للوبیك لحمایة األطفال ( •
 78881-0451رقم الھاتف: 

 sh.de-luebeck@awo-zentrum-kinderschutzبرید الكتروني: 
 Westküsteلحمایة األطفال  فیستكوستةمركز  •

 kinderschutz@dw-husum.deبرید الكتروني: 
Husum 

 691450-04841رقم الھاتف: 
• Heide 

 6837307-0481رقم الھاتف: 
 Brunsbüttel مركز جانبي •

 391129-04852رقم ھاتف: 

http://www.telefonseelsorge.de/
http://www.mutes.de/
http://eltern.bke-beratung.de/home/index.html
mailto:info@kinderschutz-zentrum-kiel.de
mailto:info@kinderschutz-zentrum-kiel.de
mailto:kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de
mailto:kinderschutz-zentrum-luebeck@awo-sh.de
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 Niebüll مركز جانبي
 901966-04661رقم ھاتف: 

 Holstein-Mitteمركز لحمایة األطفال  •
 5123/0-04561رقم ھاتف: 

 oh.de-info@kinderschutzbundبرید الكتروني: 
 Segeberg gGmbHاتحاد حمایة األطفال األلمانیة  •
 88888-04551رقم ھاتف:  •

 87310-04551رقم فاكس: 
 ظھراً  ۱۲ – ۰۸أوقات الدوام بالمكتب: االثنین حتى الجمعة من الساعة 

se.de-info@kinderschutzbund 
 
 
 

 نیابة االھل (للمدارس)
 

  :مدارس ابتدائیةGrundschule und Förderzentren 
sh.de/-http://elternvertretung 

 "Volker Nötzoldمجلس اإلدارة: فولكر نوتسولد "
 04822/362657ھاتف: 

 
  :مدارس مختلطة 

sh.de/-gems-http://leb Gemeinschaftsschule: 
 "Thorsten Muschinskiالرئیس: تورستن موشنسكي "

  04121/2763573رقم ھاتف: 
 sh.de-gems-t.muschinski@lebبرید الكتروني: 

 
 مدارس ثانویة 

Gymnasien: http://www.leb-gym-sh.de 
 "Claudia Pickالرئیسة: كالودیا بیك " 

 0160/2126840رقم ھاتف موبایل: 
 

mailto:info@kinderschutzbund-oh.de
mailto:info@kinderschutzbund-oh.de
mailto:info@kinderschutzbund-se.de
http://elternvertretung-sh.de/
http://leb-gems-sh.de/
mailto:t.muschinski@leb-gems-sh.de
mailto:t.muschinski@leb-gems-sh.de

