المساعدات التي تقدم لكم : SPZ

نوعية المشاكل التي يعالجها المركز
الجهاد

فNي مصNلحتنا نسNتقبلكم شNخص يعطيكNم وقتNا

=<

كافيا للسNتماع لكNم,و معNه تسNتطيعون التحدث

=< الخوف

=< الطفال
=< المراهقون

عNن الحالNة الNتي تعيشNونها و بعNد هNذا ,و فNي

=<

اللقNNاءات المسNNتقبلية يكNNون هنNNاك تعNNاون فNNي

=< الكآبة ,أو النهيار

=< الزواج

إيجNNاد حلNNول ملئمNNة للمشNNاكل المطروحNNة ,أو

=<اليأس

=< الولياء

علNNى القNNل السNNتفادة ممNNا هNNو أحسNNن فNNي

=< فتور الحيوية .اللمبالة

=< السر

وضNعيتكم فNي بعNض الحيNان يكNون مNن اليجNابي

=< الفكار النتحارية

استشارة طبيب المركز الذي يقرر إذا كان لزما

=< الصدمة

.تناول مهدئات

=<

القلق من المستقبل

من الذي يمكنه التصال بمركزنا ؟

ذكريات الحرب المؤلمة

تجNNب الشNNارة إلNNى أن كNNل موظفينNNا يلNNتزمون

=< الضطهاد ,و سوء المعاملة

بالحفNNاظ علNNى سNNر المهنNNة .فكNNل أسNNراركم

=< مشاكل في العلقات الجتماعية

تبقى دفينة المركز

=< مشاكل خاصة بالتربية و التعليم
=< العنف و العدوانية
مشاكل الدمان على) المخدرات الكحول و
=< ) الدوية
=< اضطرابات النوم
=< :اللم التي ل يوجد لها مبرر طبي مثل
ألم الرأس ,البطن و مشاكل التنفس و الشعور
=< بالوخز
=< الصراع

=< البالغون

ساعات افتتاح مكتب الستقبال

:المقابلة الولى
تجرى المقابلة الولى باللغة اللمانية أو اللغة

EUPEN

الفرنسية ,و إذا كنتم ل تستطيعون تحدث إحدى

من يوم الثنين إلى يوم الخميس من الساعة

.هاتين اللغتين عليكم إحضار شخص يترجم لكم

 9صباحا إلى منتصف النهار)  (12و من

في اللقاءات  SPZيتكلف بإحضار مترجم محترف
 .المستقبلية

الساعة  2بعد الظهر إلى الساعة  5عصرا
الجمعة من الساعة  9صباحا إلى منتصف

في مركز EUPEN

).النهار) 12

أول اللقاءات تتم خلل ساعات لستشارات المفتوحة,
.ويمكنكم الحضور دون موعد

ST.VITH

من يوم الثنين إلى يوم الجمعة من الساعة 9

).صباحا إلى منتصف النهار) 12

معلومات خاصة للمهاجرين

الثنين و الربعاء من الساعة  2بعد الظهر إلى

الساعة  5عصرا

الثلثاء من الساعة 4و  30بعد الظهر إلى الساعة 5و
 30.مساءا

الجمعة من الساعة  9إلى الساعة  10صباحا
أما في مركز عليكم أخد موعد منذ  ST VITHفيجب
.المقابلة الولى
كل استشارة مستقبلية تلتزم أخد موعد مع المعالج

4700 Eupen
)Rue de Verviers 14 (2° étage
Tél. 087 / 59 80 59
Info.eupen@spz.be

النفسي ,و إذا تعذر حضوركم للموعد يجب عليكم
.إلغاءه على القل 24ساعة قبل
و إذا لم تفعلوا فانتم ملزمين بدفع تمن الستشارة .
متتاليتين دون إلغاء الموعد

.و إذا تغيبتم مرتين
SPZ
يلغي إلتزامه بإحضار المترجم المحترف

4870 St.Vith
)Vennbahnstrasse 4/6 (2° étage
Tél. 080 / 227618
Info.St.Vith@spz.be

ثمن الستشارة الطبية هو  14أورو بالنسبة لصحاب
الدخل المحدود .و يمكن تعديل المبلغ بين 9,5و 4,5
Mit der freundlichen Unterstützung des Europäischen
Flüchtlingsfonds und der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Stand: April 2012.

أورو
أو يمكن الستفادة من الثمن الجتماعي الذي يقدر
 1,5أورو ,و في بعض الحالت تكون الستشارة
مجانية و إذا استشرتم طبيب المركز تدفعون المبلغ
المعتاد الذي يعوضه لكم التأمين الصحي

