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 أهال وسهال بك في موقع اإلنترنت لتقديم

‘Beratung und Therapie für Frauen‘ 

 (تقديم اإلستشارة المعاجة  للنساء! –اإلستشارة )

 

بغض النظر عن أصولها ورؤيتها  –عاما الحضور إلينا  18نحن مركز يقدم اإلستشارة للنساء فقط. يمكن لكل إمرأة بلغت سن الـ 

 وجنسيتها. إذا لم تكن المرأة تتقن اللغة األلمانية بشكل كافي فإننا نعمل مع مترجمات.  الجنسية ودينها

 ونحن نحافظ على السرية بشكل أكيد وكامل. 

 ة حتى إذا كنت تودين إبقاء شخصيتك مجهولة. دونحن نقدم لك المساع

  صر،  ذلك فقط على سبيل المثال وليس الحو ةيمكنك الحضور إلينا في الحاالت التالي

 إلى ماو النفسي والعنف الجنسي والعنف الجسدية اإلساءة) تتعرضين له حاليا أو للعنف تعرضت قد كنت إذا 
 ،( ذلك

 أخرى نفسية مشاكل أو أو مخاوف قلق أو اكتئاب من نتعاني كنت إذا ، 

 إذا كنت تعانين من إضطرابات في األكل 

 التغيير ينوتريد محبًطة أو ية عن وضعكراض غير كنت إذا  

 أو مع البيئة اإلجتماعية عائلتكشريكة حياتك /  / شريك الحياة مع نزاعات لديك كان إذا 

  إذا شعرت باإلرهاق 

 إذا كنت غير متأكدة من نفسك 

 جسمك أو الجنسية حياتك في صعوبات ينتواجه كنت إذا 

 عاطفياً  يؤثر عليك الوظيفي وضعك كان إذا. 

 نحن نعرض عليك مايلي:

 األسبوع في أيام أربعة المفتوحة العمل ساعات - -
 محادثات بخصوص أزمة أو مشكلة -
 العنف من الحمايةإستشارات بخوص  -
 تقديم إستشارات فردية وعالج فردي -
 اإلحساس بالمالحقة لمكافحة نصيحة تقديم -
 الجماعي العالج -

 االستشارة ساعات خالل أولية محادثة إلجراء موعد تحديد أوالً  يرجى ، مشورة على الحصول في ينترغب كنت إذا
معك  شسنناق .المناسب المكان فيعندنا   / إلتماسك طلبك و كنت إذافيما  معك سنناقش األولى المحادثة هذه في .المفتوحة

 رىألخا معدلا تمکانياإلحصول على كيفية ا نع كنبلغ وففس رألما زمل وإذا كعمدي أن راتالستشاا زکرلم نيمک فکي
 .رتنسوممدينة  في

 :التالية األوقات في الهاتف أو االلكتروني البريد طريق عن األولى للمحادثة موعد ترتيب يمكنك

األربعاء من  – 13حتى الساعة  11الثالثاء من الساعة  – 11حتى الساعة  09اإلثنين من الساعة 

 19حتى الساعة  17الخميس من الساعة  – 17حتى الساعة  15الساعة 

 .البيانات لحماية األوروبية لالئحة وفًقا البياناتوسرية  أمان نضمن نحن

mailto:frauenberatung@muenster.de

