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ZENTRUM ÜBERLEBEN
W e g e  i n  e i n e  m e n s c h e n w ü r d i g e  Z u k u n f t

للتسجيلاإلتصال

تخصصات اخرى يف مركزنا
قسم العيادة لالطفال والشباب

املستشفى اليومي

مركب املقيمني للمهاجرين 

وهناك ايضا مساعدة لالجئني وخدمة 
للمهاجرين

إجراءات اإلندماج،تأهيل مهني،دروس

الحساب املرصيف للتربع 

Zentrum ÜBERLEBEN

عالج لضحايا التعذيب واملصابني
 بصدمات نفسية من الالجئني

قسم العالج للراشدين

Turmstr. 21
D-10559 Berlin

info@ueberleben.org / www.ueberleben.org
Tel. (030) 30 39 06 -0

Fax (030) 30 61 43 71

عالج لضحايا التعذيب واملصابني بصدمات 
نفسية من الالجئني

قسم العالج للراشدين

إذا كانت ذكريات العنف التي تعرضت لها 
تثقل كاهلك إىل حد انها ال تفارقك ابدا

نرافقك يف طريقك بعد الصدمة

للتشاور عرب الهاتف او التسجيل
كل يوم اربعاء من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.00 

الهاتف 0303039060 
سنقوم بالرد عليك يف نفس اليوم

Gesundheits- und Sozialzentrum Moabit (GSZM)

Haus K  •  Eingang C

السري العمومي الحافلة وامليرتو
U-Bahnhof Turmstraße (U9) •  Bus 123, 187 

www.ueberleben.org

K مبنى •  C مدخل

كيف تصل إلينا



مررت مبوقف تعذيب او عنف

سبق لك انك واجهت او كنت عرضة 
للتعذيب او العنف يف منطقة حرب 

وبعد ذلك الحدث تغريت حايتك بشكل كامل

الذكريات ترهقك مثال يصعب عليك النوم 
وتشعر بالتوتر والخوف باستمرار

وتعاين من اآلالم وتحس باالكتئاب 

رمبا ينتابك إحساس انه ليس من املمكن 
التكلم عن ذلك الحدث مع أحد

يف يوم من االيام 
استيقظ من النوم  

ال توجد هناك مشاكل وال حرب، الحرية والسالم
انا احلم، يف يوم من االيام 

 

قصيدة من احد املرىض

املساعدة موجودة

نحن نعالج االشخاص الذين مروا مبواقف 
اإلضطهاد والتعذيب او العنف إثر التورط يف 

حرب ويعانون من أعقاب ذلك

نحن نعالج أشخاص من مختلف الثقافات 
والحضارات ومن جميع انحاء العامل

سنساعدك يف التغلب عىل أعقاب العنف سواء 
كانت نفسية ام جسدية

بعد تشخيص مفصل لحالتك،سنقوم سويا 
بتصميم برنامج عالجي خاص بك

التخصصات

  

  تشخيص طبي ونفيس واجتامعي

أستشارة ودعم أجتامعي

عالج طبي ونفيس فردي وجامعي

فريقنا يتكون من

أطباء 

مسوولون يف الخدمة اإلجتامعية

استشاريني الطب النفيس

لدينا مرتجمني للمساعدة عىل فهم الحوار

العالج مجاين


