
نصائح 
لألطفال واآلباء 

والشباب

Beratungsstelle Oldenburg
AWO WESER-EMS



تستهدف خدماتنا االستشارية األطفال 
والشباب وآبائهم من مدينة أولدنبورغ.

نحن نقدم:

مشورة بشأن األمور األرسية والرتبوية	 
استشارات زوجية	 
مشورة بشأن االنفصال والطالق	 
مشورة بشأن حامية الطفل	 
 مشورة لآلباء واألمهات الذين لديهم رضع 	 

وأطفال صغار )مثالً يف مجاالت التغذية والنوم 
والرصاخ(

بغض النظر عن املكان الذي تعيش فيه، نحن نقدم

استشارات الحمل والنزاعات	 
 مشورة بشأن الحياة الجنسية ووسائل منع 	 

الحمل وتنظيم األرسة
 مشورة نفسية واجتامعية يف حالة الرغبة يف 	 

إنجاب األطفال
املؤسسة االتحادية لألم والطفل )تقديم طلب(	 

يتم ضامن الجودة العالية واملهنية للعروض من قبل 
الرتبويني الخرباء لدينا ، واملربني االجتامعيني وعلامء 

النفس.



نجد طرقا

ميكنك القدوم إىل مركز االستشارات الخاص بنا 

للرصاعات األرسية ومشاكل الرشاكة، وكذلك أيًضا 

للصعوبات املدرسية والعاطفية واالجتامعية ألطفالك. 

كام تؤدي اضطرابات التعلم واألداء بشكل متكرر إىل 

الحاجة إىل املشورة والعالج.

معا نجد طرقا للتغلب عىل الصعوبات التي تجعل الحياة 

اليومية صعبة. نحن نستمع إليك وننصحك يف تبادل 

عادل.

عروضنا مجانية. ووفًقا لقانون  رعاية األطفال والشباب، 

يحق للوالدين الحصول عىل املشورة بشأن األبوة 

واألمومة والرشاكة واالنفصال والطالق. يخضع مستشارونا 

لواجب الكتامن الرسية.



عروض ألولياء األمور 

هناك حاالت عائلية مختلفة ميكنك من خاللها االتصال بنا 
كوالد وويص، إذا:

كنت تشعر بعدم األمان يف تربيتك	 

كنت ال تعرف ماذا تفعل مع مشكلة	 

 كنت يف بعض األحيان عاجزًا لدرجة أنك تفعل 	 

شيئا مع طفلك تندم عليه بعد ذلك

 كانت هناك مشاكل بينكام كزوجني من الوالدين 	 

مل يعد بإمكانك حلها بنفسك

سادات الخالفات والتوترات يف عائلتك 	 

أردت الدعم بصفتك والًدا حاضًنا	 

 تعني العثور عىل اتفاق للتعامل مع األطفال بعد 	 

االنفصال و / أو الطالق



عروض لألطفال واملراهقني

كطفل أو مراهق، ميكنك القدوم مبفردك، مع والديك أو 

شخص موثوق به، يف حالة

 أن املشاكل يف املدرسة أو التدريب تصبح كبرية 	 

جًدا بالنسبة لك

خروج املشاجرات يف األرسة عن السيطرة.	 

أن والداك ينفصالن أو انفصال	 

وجود مشاكل مع األصدقاء تثقل كاهلك	 

كنت تتأثر بالتسلط عرب اإلنرتنت	 

أنك واجهت صعوبة يف التواصل مع اآلخرين	 

أنك كنت غري راض عن نفسك	 

شعورك فقط بالغضب أو الحزن أو القلق	 

أنه ال ميكنك أو ال تريد التحدث إىل والديك	 



نحن موجودون يف خدمتك!

أوقات التسجيل لدينا

ميكنك االتصال بنا شخصيًا أو عرب الهاتف يف األوقات 
التالية:

االثنني، الخميس: الساعة 8:30  –  12:00
الثالثاء واألربعاء: الساعة 13:00  –  16:00

ساعات االستشارة املفتوحة )بدون تسجيل(

تتوفر ساعات التشاور املفتوحة لدينا يف اجتامع منطقة 
أولدنبورغ Alter Postweg 1،  Kreyenbrück  . ميكن 

 العثور عىل التواريخ الدقيقة عىل اإلنرتنت عىل:
/www.beratungsstelle-oldenburg.de 

Offene-Sprechstunde.php
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 AWO Kinder, جمعية رعاية األطفال والشباب واألرسة
 Jugend & Familie 

Weser-Ems "رشكة ذات مسئولية محدودة"
Familienberatungsstelle Oldenburg

كلوبنربجر شرتاسه 65
D-26135 أولدنبورغ

الهاتف 77-0 73 41/9 04 
info@beratungsstelle-oldenburg.de
www.beratungsstelle-oldenburg.de


