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تزويد المعلومات
ل والدَّعم والتَّدخُّ

تُقدم الخدمة االجتماعية النفسية المشورة وتُرافق األشخاص ذوي

• األضرار النَّفسية
• مشاكل اإلدمان

• االضطرابات النفسية والعقلية

باإلضافة إلى األقرباء والمعنيين.

ائيو العمل االجتماعي من ائيَّات وأخصَّ نُوّفِر لكم أخصَّ
  أصحاب الخبرة كجهات .اتِّصاٍل لكم، كما أنَّ اإلمكانيَّة 

ُمتاحة لتوفير طبيب في حال أردتم ذلك.

  من الُمجدي أن تقوموا بالتَّسجيل ُمسبقًا بواسطة الهاتف
 كما أننا ننصح بذلك.

تتوفَّر لدينا امكانيَّة اجراء زيارات منزليَّة في الحاالت
ة يُرَجى التَّواصل   معنا بهذا الخصوص. الخاصَّ

ُمديريَّة الصحة في شارع أوَبرألتينبُورغ في ميرزيه بورغ

رئيس الخدمة االجتماعية النفسية

 Michael Kuppe السيد
أخصائي الطب والعالج النفسي

العنوان:
Oberaltenburg 4b
06217 Merseburg

الهاتف:
الفاكس:

البريد اإللكتروني:

ب النَّفسي واإلدمان قة الطِّ  ُمنّسِ

 Simone Küchler السيدة
الهاتف:
الفاكس:

البريد اإللكتروني:

العنوان البريدي
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الخدمة االجتماعية
النفسية

في مديرية الصحة

يجب عليكم دائما إحضار مترجم معكم يتقن اللغة األلمانية



ُعـروضــــنا

لألشخاص ذوي األمراض النفسيَّة واإلعاقات النفسيَّة والعقليَّة

• لقاءات ُمنفردة ولقاءات مع األهل.
• معلومات حول ُمساعدات تخص أصحاب العالقة وذوييهم.

• معلومات حول مسائل شخصيَّة وُأخَرى ُمتعلِّقة بالقوانين االجتماعية.
• الدَّعم عند التَّعامل مع الجهات الرسميَّة كما لدى المؤسَّسات األُخَرى.

راعات مع •  الدَّعم في حال وجود صعوبات في مكان العمل، كما في الّصِ
    األهل واألصدقاء والجيران، ... إلخ.  

لة. • مساعدات ُمتجّوِ
•  التَّواصل خالل اإلقامة الثَّابتة في ُمستشفيات األمراض النَّفسيَّة كما عند

الخروج من الُمستشفى.
• التَّشبيك مع مجموعات ترفيه أو مجموعات الُمساندة الذاتيَّة القائمة ُمسبقًا.

ألشخاٍص يعانون من مشاكل اإلدمان

لية ضمن لقاءات ُمنفردة كما ضمن لقاءات مع األهل. • تقديم المشورة األوَّ
• معلومات حول ُمساعدات ُمحتملة تخص أصحاب العالقة وذوييهم.

• التَّشبيك مع مراكز لتقديم المشورة بخصوص اإلدمان
      ومجموعات الُمساندة الَذاتيَّة إضافًة إلى الُمساعدات

الُمستمرة.
سميَّة واألطباء ومؤسَّساٍت ُأخَرى. • الُمساعدة عند التَّواصل مع الهيئات الرَّ

راع. • ُمساعدات ُمتجولة في حاالت الّصِ

فرع منطقة كفيرفورت

العنوان:
Kirchplan 1, 06268 Querfurt

 عرفلاب صاخلا سكافلا مقر: 73797-33 034771

الثالثاء

الخميس

الهاتف جهة االتِّصال مسؤول عن منطقة

034771 
73797-34

السيِّدة روِزنِفيلد
 الثالثاء واألربعاء)

(والخميس

بادالوخ شتيدت و
كفيرفورت و

فايدا-الند

فرع منطقة هاِله

العنوان:
Hansering 19, 06108 Halle (Saale)

 رقم الفاكس الخاص بالفرع: 204-3127 0345 

الثالثاء

الخميس

الهاتف جهة االتِّصال مسؤول عن منطقة

0345 204-3349 السيِّدة بيَكر بيتيرسبيرغ و
فيتين-لوِبيون

0345 204-3407 السيِّدة فيرَنر زالتساتال و
تُوْيتشينتال

0345 204-3392 السيِّد غريغو
(اإلثنين واألربعاء)

شكوباو و
الندسبيرغ و

كاِبلسِكتال

جهات االتِّصال

ئيسي منطقة ميرزيه بورغ الفرع الرَّ

العنوان:
Oberaltenburg 4b, 06217 Merseburg

 رقم الفاكس الخاص بالفرع:
03461 40-1702

اإلثنين – الخميس
الثُّالثاء

اإلثنين واألربعاء والخميس

الهاتف جهة االتِّصال مسؤول عن منطقة

03461 40-1712 السيِّد غريغو
 الثُّالثاء والخميس)

(والجمعة

 الندسبيرغ وكاِبلسِكتال
وشكوباو

03461 40-1732 السيِّدة بوخَنر  باد ُدوِرنبيرغ
وبراونسبيدرا وموشيلن

03461 40-1714 السيِّدة هينِزل ميرزيه بورغ
(غرب وشرق)

لُْوْينا

03461 40-1713 السيِّدة ُفل ميرزيه بورغ
(وسط وشمال وجنوب)

03461 40-1710 السيِّدة روِزنِفيلد
(اإلثنين والجمعة)

 بادالوخ شتيدت
وكفيرفورت وفايدا-الند

 إنَّ إمكانيَّة الوصول ألحد األخصائيين االجتماعيين العاملين في الفرع الرئيسي
.ُمتاحة خالل أوقات العمل في جميع أيام األسبوع
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