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منتدى المصدر 
ادارة العمل و الرعاية االجتماعية 

(ستريد في المنتدى نضمن ايضا اقامة الشباب (كورتبو) و مجموعة التعلم الخاصة 
بيري) .

المدير
 0520495417& 0520495415هاتف  

بلدية ترولهاتن

بيت األسرة

 وسيلة و مصدر لك !

منتدى المصدر 
ادارة العمل و الرعاية االجتماعية 

(ستريد في المنتدى نضمن ايضا اقامة الشباب (كورتبو) و مجموعة التعلم الخاصة 
بيري) .

المدير
 0520495417& 0520495415هاتف  



االرشاد االسري
لحصول على مساعدة في تطوير و تناسق عالقتهم االرشاد االسري يستطيع توجيه االزواج ل

.و ايضا لفهم ومعالجة اسباب االنفصال من اجل ان يستمر االبوين معا الخاصة 
نحن نقدم االستشارة والدعم في المواقف الصعبة و نعمل في اطار السرية الخاصة حيث ال 

.يوجد أي سجالت 
 .للحصول على االرشاد االسري يمكنك البحث بشكل مجهول 

 0520495060هاتف 

العمل الميداني
نحن نعمل لتهيئة افضل الظروف الممكنة للشباب في ترولهاتن .

نحن نعمل للتوعية في النهار و الليل و نتعاون بشكل كبير مع اولياء االمور و المدارس و 
.الشبابية االندية و الجمعيات 

.
القسم يتجه الى الشبان و الشابات الذين يحتاجون الى شخص كبير يتحدثون معه و التفكير 
حول الكحول و المخدرات و في حاجة الى مساعدة للتعامل مع الضغط النفسي او يحتاج 

المشورة بشأن أي شخص يشعرون بالقلق تجاهه .

 0520495668هاتف 

العائلةمجموعة
التي من الوظائف االكثر تطلبا الدين كونه اب او ام على انها واحدة حد الوأغالبا ما ينظر 

 .ممكن ان يملكها الشخص
 .احيانا يحتاج الشخص لدعم كونه والد بغض النظر عن عمر اطفاله 
ن ذلك و الهدف هو ينطلق فريق االسرة من احتياجاتك و احتياجات عائلتك وكيف تريدو

.ايجاد طرق جديدة للتعامل مع الوضع الحالي وفي المستقبل 
انك مهم مع كل او جزء من عائلتك او مع شخص اخر تشعر نقابلك كوالد جنبا الى جنب 
بالنسبة له كما نلتقي طفلك 

.او ابنك البالغ 
 0520495410هاتف 

مجموعة البيت
الينا في فريق البيت تتجه انت كوالد تشعر بالقلق على ابنك المراهق الذي جرب المخدرات 

او عندما تكون انت في سن المراهقة بحاجة الى طريق دون المخدرات .
نحن نخلق معا الدافع للتغيير االيجابي مع توافر امكانية الوصول الى المرونة .

 0520495358هاتف 

ايا الجريمةتقديم الدعم للشباب ضح
 .المنظمة توجه الشباب الذين تعرضوا لجريمة ما او كانوا قريبين او شاهدوا الجريمة

نحن ندعوكم للتحدث عن مشاعركم وردود افعالكم واعالمنا عن الدعوى و ردود الفعل 
.الجسدية والنفسية واالضرار واالصابات الخطيرة 

 0739014332هاتف 

تعزيز الروابط العائلية
نحن نركز على تعزيز االطفال و الشباب و عالقاتهم االجتماعية, من خالل التقاط و تطوير 

العالقة االيجابية عند االطفال و الشباب و الكبار سواء في المدرسة او في اوقات الفراغ .
يشعرون بالقلق عندما يكون شخص ما في العائلة لدية مشاكل و هناك الكثير من الناس 

اتجاهه و يهتمون به و لديهم افكار لحلول مختلفة .
نستطيع دعوتكم الجتماعات الشبكة حيث يعني ان االشخاص المهمين لألطفال و الشباب 

سيجتمعون معا إليجاد حلول مشتركة للمشاكل و المضي قدما .

 0520497134هاتف 




