
 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل
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 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
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، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 

 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل

 ظروفهم." 
 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
 في الدائرة اإلقليمية 

 
 
 
 
 

 هل لديكم أية أسئلة؟ 
 سيسرنا تقديم المشورة لكم!

 
Selbsthilfekontaktstelle 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Am Kniep 50, 34497 Korbach 

 05631ـ  954  888هاتف:  
 shk@lkwafkb.deالبريد اإللكتروني: 

 ساعد نفسك بنفسك! 
 

، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 

 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل

 ظروفهم." 
 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
 في الدائرة اإلقليمية 

 
 
 
 
 

 هل لديكم أية أسئلة؟ 
 سيسرنا تقديم المشورة لكم!

 
Selbsthilfekontaktstelle 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Am Kniep 50, 34497 Korbach 

 05631ـ  954  888هاتف:  
 shk@lkwafkb.deالبريد اإللكتروني: 

 ساعد نفسك بنفسك! 
 

، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 

 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل

 ظروفهم." 
 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
 في الدائرة اإلقليمية 

 
 
 
 
 

 هل لديكم أية أسئلة؟ 
 سيسرنا تقديم المشورة لكم!

 
Selbsthilfekontaktstelle 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Am Kniep 50, 34497 Korbach 

 05631ـ  954  888هاتف:  
 shk@lkwafkb.deالبريد اإللكتروني: 

 ساعد نفسك بنفسك! 
 

، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 

Arabisch



 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل

 ظروفهم." 
 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
 في الدائرة اإلقليمية 

 
 
 
 
 

 هل لديكم أية أسئلة؟ 
 سيسرنا تقديم المشورة لكم!

 
Selbsthilfekontaktstelle 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Am Kniep 50, 34497 Korbach 

 05631ـ  954  888هاتف:  
 shk@lkwafkb.deالبريد اإللكتروني: 

 ساعد نفسك بنفسك! 
 

، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 

 
"تنشأ مجموعات المساعدة الذاتية، حين يود  

عدد من األشخاص الذين يعانون من  
تحسين  على  معا   مشاكل متشابهة العمل

 ظروفهم." 
 المساعدة على  

 المساعدة الذاتية 
 

الذاتية  معلومات حول مراكز االتصال من أجل المساعدة 
 في الدائرة اإلقليمية 

 
 
 
 
 

 هل لديكم أية أسئلة؟ 
 سيسرنا تقديم المشورة لكم!

 
Selbsthilfekontaktstelle 
des Landkreises Waldeck-Frankenberg 
Am Kniep 50, 34497 Korbach 

 05631ـ  954  888هاتف:  
 shk@lkwafkb.deالبريد اإللكتروني: 

 ساعد نفسك بنفسك! 
 

، أو  مشاكلية يلتقي أناس يعانون من في مجموعة المساعدة الذات 
. يقوم هؤالء هنا بتبادل الحديث  ات متشابهة أو إعاقأمراض 

حول تجاربهم ويحاولون بقوى موحدة إتقان حياتهم اليومية  
. مركز االتصال من أجل المساعدة  لهممشاكوالتغلب على 

الذاتية في الدائرة اإلقليمية يقدم الدعم لمجموعات المساعدة  
 بعملها.لدى قيام هذه الذاتية 

 
 

 أهداف مركز االتصال 
 

يقدم مركز االتصال من أجل المساعدة الذاتية معلومات حول  
عم  اإلمكانيات المتوفرة للمساعدة الذاتية، كما يقدم المشورة والد

لمجموعات المساعدة الذاتية القائمة ـ مثال في المسائل  
أو عبر   إلجراء لقاءاتهاالتنظيمية، أو في البحث عن مكان  

 العالقات العامة. كما يقدم المركز فضال عن ذلك الدعم في: 
 الوساطة لاللتحاق بمجموعات قائمة  •
 تأسيس مجموعات جديدة  •
 مع متخصصين من المجال الصحي واالجتماعي  التنسيق •
 تنظيم محاضرات حول مواضيع مختلفة •
 

 أهداف مجموعات المساعدة الذاتية 
 

يمكن لمجموعات المساعدة الذاتية أن تساعد في التغلب على  
 الظروف الحياتية العسيرة. كما أن بإمكانها أيضا:

 أن تطلق عنان الكفاءات الشخصية  •
 البحث عن حلول أن تقدم الدعم في  •
إقامة عالقات جديدة وإكمال النقص في  أن تساعد على  •

 العالقات االجتماعية
 

 المشورة 
 

مواعيد استقبال مركز االتصال للمساعدة الذاتية فالديك ـ  
 فرانكينبيرغ:

 12حتى   10اإلثنين، الساعة  •
 16:30حتى  14الثالثاء، الساعة   •
 12حتى   10الخميس، الساعة  •
 

عبر الهاتف. تقام مواعيد   أخرى دي عاأيضا تحديد مومن الممكن 
تقديم المشورة في غرف مكتب الخدمات التخصصية في  

التابع للدائرة  (  Fachdienst Gesundheitالمسائل الطبية )
في كورباخ، غير    Am Kniep 50اإلقليمة والكائن في شارع 

أن من الممكن عند الحاجة أيضا إجراء الموعد لدى الشخص  
 ني باألمر.المع

 
يمكن عند الرغبة تقديم الخدمات االستشارية بشكل سري  

ومجهول الهوية. أضف إلى ذلك أن مركز االتصال من أجل  
 المساعدة الذاتية خاضع لواجب السر والكتمان. 


