الموظفون المسؤولون

ال ينبغي أن يتعلق األمر بالصدفة والحظ
فيما يخص
تلقي الدعم المختص
 VK KiJuفريق
)تنسيق دعم األطفال واليافعين في األزمات(
Wilhelm-Wolff-Straße 38
13156 Berlin
Tel: 030 / 398 998-70
Fax: 030 / 398 998-75
Mail: vk-kiju@bjoern-schulz-stiftung.de

تنسيق دعم
لألطفال واليافعين
في األزمات
إن التحديات اإلضافية مع األطفال واليافعين
والبالغين الشباب المعتمدين على الرعاية والدعم
بشكل مكثف ممكن أن تغير مجرى حياة العائلة
.بشكل كلي

سنجد بالتعاون معكم سويًا
حال ً لتمكين الدعم
في حال عدم وصوله للمستوى األمثل

من قبل  VK KiJuيتم تمويل

 VK KiJuفريق
)تنسيق دعم األطفال واليافعين في األزمات(
Rudower Str. 48
12351 Berlin
Tel: 030 / 459 329 95
Fax: 030 / 983 567 93
Mail: kontakt-vkkiju@kghaus.de

 VK KiJuفريق
)تنسيق دعم األطفال واليافعين في األزمات(
Stadtrandstraße 555-561
13589 Berlin
Tel: 030 / 370 227-466
Fax: 030 / 370 227-464
Mail: vk-kiju@traglinge-ev.de
 : www.dagmarpuzberg.deتصميم

نحن
فريق متكامل من األخصائيين في مجاالت مختلفة
تشمل الرعاية ،التربية االجتماعية ،تربية عالجية
خاصة واإلرشاد االجتماعي مع اختصاص إضافي في
إدارة الحالة (بشكل خاص وفردي)نحن نعمل مع
عدة جهات وعلى امتداد برلين

الطريق إلينا
بإمكانكم سؤال طبيبكم أو طبيبتكم ،الموظف\ــــة
المسؤول\ـــة عنكم في مساعدة االندماج أو أحد
موظفي تقديم االستشارات في وحدة الرعاية عن
.مجال الخدمات التي نقدمها وطلب التواصل معنا
يقوم الموظفون المسؤولون المختصون عن طريق
استبيان خاص لتقييم الحالة بتنظيم التحويل إلى
في حال بقي لديكم أسئلة  VK KiJuأحد مراكز
بعد الحديث مع الموظفين  VK KiJuأخرى عن
.المسؤولين ،بإمكانكم طرحها علينا مباشرة

كمشروع نموذجي VK KiJu
مجلس مدينة برلين يطمح لتجريب مشروع
نموذجي خاص لتنسيق دعم العائالت مع أطفال،
 VK KiJuيافعين وبالغين شباب عن طريق
إكمال عروض المساعدة  VK KiJuمن واجبات|
المقدمة من دوائر رعاية األطفال والقاصرين
(اختصاص تقديم المساعدة في االندماج لألطفال
والقاصرين) ومن وحدات الرعاية بشكل مستمر.
يقدم المساعدة بعد  VK KiJuمما يعني أن
االستفادة من العروض األخرى ويسعى بعد تقديم
.المساعدة لتوفير االرتباط بجهة أخرى

معلومات إضافية عن نموذج المشروع
 MenschenKindالجهة المختصة
للعناية باألطفال المصابين بأمراض مزمنة
والمعتمدين على الرعاية
Karl-Marx-Allee 66, 10243 Berlin
Tel: 030 / 234 58 00 00
www.menschenkind-berlin.de
: Humanistischer Verbandالجهة المنفذة
Berlin-Brandenburg KdöR
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• يكون هناك مشاكل في الذهاب للحضانة أو
المدرسة
• يكون هناك حاجة لتعديل وتغيير العناية
• يتم االنتقال من طب األطفال واليافعين إلى طب
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ترافق VK KiJu
األطفال واليافعين والبالغين الشباب حتى عمر 27
• الذين يعيشون ضمن العائلة
•
والمعتمدين على الرعاية أو احتمال أن يصلوا
لمرحلة االعتماد على الرعاية ،والذين يحتاجون
إلى تنسيق الدعم بشكل عاجل
•
مع الحاجة لمساعدة مختصة وشاملة
•
• في حاالت اإلجهاد الشديد واألزمات والتي تترك
أثرًا على دعم الطفل صحيًا وعالجيًا وفي مجال
|الرعاية

يدعم VK KiJu
•
•
•
•

تكوين شبكة دعم شخصية
تمكين شبكة العالقات الموجودة
االرتباط مع شبكات المساعدة الضرورية
توفير مساعدات لتخفيف العبء عن العائلة
المساعدة في األمور القانونية االجتماعية

•
•
•
•
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