
نحن نساعد العائالت في مراحل احلياة احلرجة

تربية األطفال تشكل في زمننا هذا حتديًا كبيرًا للوالدين. هناك مراحل في 

احلياة تتراكم فيها املشاكل بحيث يعجز الوالدين عن التعامل مع املهام اليومية 

الكثيرة ومتطلبات األطفال في آن واحد.

في األوقات احلرجة تضيع القدرة على إيجاد احللول ورؤية القدرات الذاتية 

وتبدو املشاكل في ازدياد مستمر. نتيجة لذلك تزداد حاالت االنفصال 

واملشاكل مع الدوائر احلكومية أو املدارس ورمبا يؤدي ذلك إلى إدخال الطفل 

إلى دار رعاية. وكل هذا ميكن جتنبه في معظم احلاالت.

لكل عائلة تصوراتها وقدراتها لكيفية تشكيل حياتها. لكن عند ضياع هذه 

التصورات والقدرات رمبا تصبح املساعدة اخلارجية ضرورية.

تقدموا إلينا، يسرنا مساعدتكم!

 مساندة العائالت من جمعية العمل

االجتماعي لألسرة والشباب
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تقوية العائالت – مع مساندة العائالت من 

جمعية العمل االجتماعي لألسرة والشباب

تدعم جمعية العمل االجتماعي لألسرة والشباب منذ تكوينها العائالت 

واآلباء واألمهات والشباب واألطفال في مراحل احلياة احلرجة.

في فريقنا يعمل مختصون تربويون، لدى معظمهم اختصاصات 

اضافية. جميع موظفينا يخضعون لتدريب مستمر.

طريقة احلصول على املساندة

ميكنكم التواصل مع أحد موظفي/إحدى موظفات اجلمعية أو تسجيل 

أنفسكم لدى اخلدمة االجتماعية املختصة بشؤونكم.

يستطيع اآلباء واألمهات التقدم بطلب معونة من اخلدمة االجتماعية. 

تقوم اخلدمة االجتماعية بإعطاء املشورة لهم والتحقق مما إذا كان من 

املمكن التكفل باملصاريف.

تنفيذ املساندة تقوم به جمعية العمل االجتماعي لألسرة والشباب.

جمعية العمل االجتماعي لألسرة والشباب جمعية مستقلة ال تتبع 

اخلدمة االجتماعية.

مساندة العائالت في التربية 

االجتماعية

 جمعية العمل االجتماعي لألسرة 

والشباب مساندة العائالت



نقدم املساندة في املجاالت التالية:

•   تقدمي املشورة للوالدين في املسائل التربوية
•   تقدمي العون في مواجهة مشاكل احلياة اليومية

•   التعامل مع النزاعات
•   تقدمي العون في املشاكل املدرسية

•   املساعدة عند إعادة األطفال من دور الرعاية إلى البيت
•   تقدمي العون حلل مشاكل السكن

•   املساعدة في التعامل مع الدوائر احلكومية
•   املساعدة في البحث عن مكان تدريب أو عمل

•   دعم الشباب في همومهم
•   املساعدة في االندماج في نشاطات وخدمات احلي

خدماتنا

•   مساندة العائالت في التربية االجتماعية
•   خدمات العالج األسري

•   املساعدة الدراسية بإشراك األسرة
•   الدعم التربوي

•   خدمات جماعية لألطفال والشباب والبالغني

أهداف املساندة:

•   اكتشاف املهارات الذاتية واالستفادة منها
•   االندماج: االستفادة من موارد البيئة احمليطة

•   التخلص من الضغوط اليومية 
•   حل املشاكل التربوية

•   احلفاظ على متاسك األسرة

يتم حتديد شكل املساندة ونوعها حسب احتياج كل أسرة

الكفاءة في التعامل مع مختلف الثقافات

نعتبر العمل مع األسر واألطفال والشباب من املهاجرين والتعامل مع 

مختلف الثقافات املرتبط بذلك في صدارة اهتماماتنا.

نقدم املساندة باللغات التالية:

التركية، والعربية، والكردية، والفارسية، والفرنسية، واالجنليزية، 

والروسية، واجلورجية  واإليطالية.

يتمتع معظم موظفونا بخبرة طويلة في العمل متعدد الثقافات مع األطفال 

والشباب واألسر ويتكلمون اللغات املذكورة بطالقة.

ألديكم أي استفسارات؟
هل حتتاجون إلى املساندة؟

نحن هنا من أجلكم!

اتصلوا بنا على الرقم التالي:

0721 / 8 24 48 10
info@safj.de


