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Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.

 ما یک انجمن والدین هستیم که از سال 1967 متعهد 
 به تامین رفاه افراد کم توان ذهنی بوده است.

 اعضای انجمن ما افراد دارای معلولیت، خانواده 
های آنها، سرپرست های قانونی، پشتیبانان مالی و 

دوستان هستند.

ما تمام تالشمان را می کنیم تا افراد کم توان ذهنی و 
خانواده های شان تا جای ممکن بتوانند یک زندگی 

معمولی داشته باشند.

انجمن والدین اطالعات تماس و سایر اطالعات

Lebenshilfe Kreis Viersen e.V.
Kniebelerstraße 23, Tönisvorst 47918

Kreis Viersen
Gemeinsam stark!

خانواده های پناهندگان
مشاوره برای خانواده های پناهنده دارای عضو 

معلول یا عضو دچار آسیب روحی شدید

Gemeinsam stark!
Lebenshilfe
Kreis Viersen
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Lebenshilfe/David Maurer عکس ها:



خدمات

این خدمات ویژه کودکان و نوجوانانی است که دچار 
معلولیت یا آسیب روحی هستند و همین طور کودکان 

و نوجوانانی که در معرض خطر معلولیت قرار دارند 
و در اینجا خواهان حمایت و پناهندگی هستند، همچنین 
بستگان آن ها، اعضای خانواده شان و سرپرست های 

قانونی یا افتخاری آن ها.

 مرکز مشاوره با هدف پشتیبانی از ادغام و
مشارکت در جامعه و کمک در تامین هزینه امرار 
معاش متناسب با نیازها، مشاوره حقوقی اجتماعی 

ارائه می دهد.

مسائل و مشکالت

پیرامون این موضوع خالهای اطالعاتی و تدارکاتی، 
موانع دسترسی و ارتباطی، ابهام های حقوقی و عملی 
نه تنها در مورد افراد دخیل در این امر بلکه در مورد 

ادارات و نهادهای مسئول نیز وجود دارد.

موضوعات اصلی مشاوره عبارتند از:

خدمات کمک به ادغام در جامعه	 
خدمات کمک به نوجوانان	 
خدمات بیمه مراقبت و پرستاری	 
قوانین پناهندگی و اقامت	 

این خدمات عالوه بر مشاوره شامل به کارگیری 
مترجم، ارزیابی نیازها، معرفی و واسطه گری 

خدمات پیوستن به جامعه، ادغام و پذیرش و همچنین 
فعالیت شبکه ای و همکاری می شود.

خدمات مشاوره ای رایگان هستند و از طرف موسسه 
Aktion Mensch حمایت مالی می شوند.

رفتار صادقانه و قدرشناسانه بخشی از فلسفه ما را 
تشکیل می دهد.

ایده همزیستی جزء الگو و پایه و اساس موسسه ما 
محسوب می شود: همه متفاوت هستند. همگی جزئی 

از یک کلیت هستند.

ما طبق برداشت مان از تنوع و پذیرش، برای 
عرصه اجتماعی تالش می کنیم که در آن همه افراد 

جز این عرصه محسوب شوند.

ما به افراد دارای معلولیت کمک می کنیم تا خودشان 
به صورت مستقل و فعال زندگی خود را شکل بدهند 

و در حیات اجتماعی مشارکت کنند.

حمایتمشاورهفلسفه


