
 

 هــــدف های  مــــا:  
 آنگاه که مراهی وحمایت شماست.هدف اصلی ما ه

ندگی خود را بی نیاز از دیگران بتوانید با آرامش ز

نمایید ما به این هدف بزرگ  با کیفیتی بهترمدیریت

ما ارتباط با حمایت  چگونگیرسیده ایم. 

ضرورتهای زندگی روزمره و نوع مشکالت شما 

ست که ی فردی واجتماعی شما نیازهااقع . درودارد

 به همکاری وفعالیتهای ما شکل میدهد. 

 هدف ها را  در همین راستا به اتفاق شما

و برای  طورمشخص تعریف می کنیمب

 یافتن راه حل های مناسب می کوشیم.

  فراتراز این بهمراه یکدیگر می کوشیم تا

فردی خود را  شما تواناییها و ویژگیهای

 را بارورکنید.و آنها  بهتربشناسید

 ریزی و  استقالل در تصمیم گیری، برنامه

    عملی ساختن آن هدف مورد توجه ماست.

 رامش و احساس آ درکنار اعتماد به خویش

 اعتماد به زندگی نیز ضرورتی حتمی است.

  باهمراهی ما می بایست این حس درشما

پدید آید که دیگر تنها نبوده بلکه حامی و 

 ارید. مشاوری را درکنارخود د

 

  قابل ذکر است که ما درمجموع فعالیتهای

 شهروندان مهاجرخود توجه خاصی به 

 داریم. نانمشکالت آو

 

 :ما ماتخدبرخی 

 درامور اداری مشاوره وهمراهی، 

هنگام مراجعه به سازمانهای دولتی ویژهبه

 .وغیردولتی

  مشاوره وهمراهی درارتباط با مشکالت

 روحی ـ روانی و پی آمد های آنان

 بهنگام رویارویی با شاوره وهمراهی م

 مشکالت شخصی

 نامه های مشاوره وهمراهی در تنظیم بر

 یدفروزمره و اوقات فراغت م

  مشاوره وهمفکری درجهت ارتباطات

 سازنده با دیگران

 دیدارهای جمعی در مراکز گردهمایی ما 

  مشاوره وهمراهی درجهت داشتن محل

 .زندگی وسکونت مناسب

 راجعین  درجهت کمک وهمراهی به م

 تنظیم هزینه های زندگی 

  کمک وهمراهی برای یافتن دوره های

آموزشی، کارآموزی و همچنین راهیابی به 

 .بازارکار

 همراهی ومشاوره درانجام امور درمانی. 

   

 :ما های کمکارائه  چگونگی

  همکاران متخصص ما با داشتن تجربه های

طوالنی درزمینه مددکاری اجتماعی، 

ره مشاو انگری، مربیگری وکاردرم

درارائه کمکها بعهده  را  مهمترین نقش

 دارند.

  با افرادی که از  ین همکارانا کاریتجربه

چون افسردگی، جریحه  یاختالالت گوناگون

های روحی روانی و نابسامانیهای 

می  کیفیت کاررنج  می برند به شخصیتی 

 افزاید

  از فرهنگ وعادات  همکارانتجربه

 اد بویژه درخصوص مهاجرینفرهنگی افر

ازکشورهای افغانستان، ایران وترکیه و 

همچنین تسلط برخی همکاران ما به 

زبانهای روسی، عربی، کردی، پرتغالی و 

رک شرایط این شهروندان را اسپانیایی د

 آسان می نماید. ارائه کمکبرای 

  همکاری با نهادها وموسسات دیگربا

و ارتباط نزدیک باچنین هدفهای مشابه 

 نهادهایی به توانایی کارما می افزاید

 



 

 :ما مراکز گردهم آیی برنامه
 

  یکدیگربه اتفاق )هفتگی( صرف صبحانه 

 دیدارهای هفتگی 

  مشاوره های تخصصی مرتبط با مشکالت

 واجتماعی روانی ـ روحی

 برگزاری نشستها وجشنهای فرهنگی 

  برگزاری نشستها بنا به ضرورت های

 )درزمینه تندرستی واجتماعی( دیگر
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باال ی برای اطالع از برنامه ها

ه دفاترما یا به آدرس میتوانید ب

 مراجعه نمایید. اینترنتی زیر
 

(www.abesa-hh.de) 
  

 

 تماس با ما:
 

ین وقت مشاوره عیبرای کسب اطالعات بیشتر و ت 

 نید روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت می توا

با همکاران ما در یکی از شعبه های ما  17تا  9

 :نماییدتماس حاصل 

Altona / St.Pauli: 
Lange Straße 50, 20359 Hamburg 

Tel.: 040 / 75 66 36 75, Fax: 040 / 75 66 36 78 
Billstedt / Horn: 

Washingtonallee 58, 22111 Hamburg 
Tel.: 040 / 25 49 88 34, Fax: 040 / 25 49 88 67 

Barmbek: 
Hamburger Straße 171, 22083 Hamburg 

Tel.: 040 / 68 91 56 94, Fax: 040 / 68 94 93 09 

Harburg: 
Bremer Straße 14, 21073 Hamburg 

Tel: 040 / 76 75 54 52, Fax: 040 / 76 75 54 59 

Rahlstedt: 
Rahlstedter Straße 2a, 22149 Hamburg 

Tel.: 040 / 66 99 79 25, Fax: 040 / 66 99 79 26 

Wilhelmsburg: 
Neuhöfer Straße 19, 21107 Hamburg 

Tel.: 040 / 94 36 67 79, Fax: 040 / 94 36 67 81 
  

per E-mail: info@abesa-hh.de 
 

im Internet: www.abesa-hh.de 

که مطابق موسسه ای ایست رسمی   آبه زا

 القوانین شهروندی آلمان دربخش توانبخشی فع

 53مطابق بند است. هزینه چنین موسساتی را 

 ط()برای واجدین شرای قوانین اجتماعی آلمان 54و
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Ambulante Betreuung 

Beratung und  Assistenz in 

der Sozialarbeit 

 
Ambulante Eingliederungshilfe 

 
 

که از مشکالت  افرادی است یتوانبخش فعالیت ما 

با معضالت  رنج می برند و  یا ذهنی روحی ـ روانی

 جه اند.روزمره و اجتماعی موا

 
ASP   درزمینه های روحی/ روانی مراقبتو مشاوره 

PBW - تربیتی در  -مشاوره ومراقبت های آموزشی

 خانه

 WA-  درخانه ومشاوره ارائه کمک 

http://www.abesa-hh.de/
mailto:info@abesa-hh.de
http://www.abesa-hh.de/

