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المركز النفسي االجتماعي كمنتس،
فوجدالند و إرتس جبرجة
مرحبا في لمركز النفسي االجتماعي مركز اإلرشاد كمنتس
نحن مركز اإلرشاد لالجئين .والمهاجرين.
موظفينا سوف يقدمون لك المشورة والدعم في حالة وجود
ضغط نفسي.
خدماتنا االستشارية قد تكون مصحوبة من قبل المترجمين
في مختلف اللغات.
العر ض المقدم من المركز النفسي االجتماعي مجاني
بالنسبة اليك.
مركزنا يشرف على المناطق كمنتس ،فوجدالند و إرتس
جبرجة.
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االتصال
SFZ Förderzentrum gGmbH
 PSYCHOSOZIALES ZENTRUMBeratungsstelle Chemnitz
Düsseldorfer Platz 1, 09111 Chemnitz
الهاتف+49 )0( 371 404672 - 02:

مركز الدعم النفسي االجتماعي
والمشورة النفسية و الرشاد ومساعدة
األشخاص والمهاجرين الذين

Stand 05/2019

يتطلبون رعاية نفسية

Weitere Informationen unter
www.sfz-chemnitz.de/psz

• EFQM Member
• Zertifiziert nach AZAV und Standards
der Qualitätsgemeinschaft blind/
sehbehindert.

“Bildquelle: „Geobasisdaten Sachsen

نحن نقدم إليك:

EINGANG

•مساعدة على تحقيق االستق رار في الحياة		
اليومية
•التعامل مع التوتر الناتج من الهروب و		
الهجرة
•مساعدة على استعادة القدرة على التعامل مع
المشاكل.
•الوساطة  /الم رافقة لعروض أخرى للمساعدة

الخدمات االستشارية تتم على
النحو التالي:
•جلسات نقاش فرديه
•جلسات نقاش جماعيه

جلسات نقاش فرديه

كيفية الوصول الينا و المدخل

التسجيل وتحديد مواعيد المقابالت

في كمنتس :خدمات القطارات و الحافالت مع
الخروج «»Zentralhaltestelle

الهاتف+49 )0( 371 404672 - 02:

من  :Hauptbahnhofت رام  522 ,6 ,4و الحافالت  23و
مع الخروج في «.»Zentralhaltestelle
سير من  Zentralhaltestelleفي إتجاه .Galeria Roter Turm
سير يسارا عن المبنى .بعد  Düsseldorfer Platzتصل
إلى المدخل في  Richard-Möbius-Straßeمن الجهة
اليس را.
32

سيارة :إتجه إلى وسط المدينة .مواقف السياراة موجودة
في القرب.

مو اعيد العمل
االثنين والثالثاء

والخميس12.00 - 09:00 :

17.00 - 13.00

األربعاء مغلق
الجمعة 12.00 - 09.00

الموعد بعد االتفاق

مالحظة :المدخل في
Projektpartner/Netzwerkstelle:

جلسات نقاش جماعيه

Richard-Möbius-Straße

