
سرتاتيجيات هذه املنّظمات ا املباشر و طويل األمد و كذلك على التواصل مع املنّظمات احمللية يف أفريقيا، و ذلك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار ونشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون و السّيدات احملرومني (الذين  األطفالاملبادرات الساعية لتحسني تعليم و صحة و تطّور   تُعىن حبقوق الطفل و املرأة. دُف اجلمعية لدعم  غري رحبية و هي عبارة عن منّظمة نفع عام 2002مت تأسيس مجعية أفريقيا يف دريسدن يف العام   من نكوُن نحُن:  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة.  –الجمعية المسّجلة: إفريقيا                             )Görlitzer Straße, Nordbadاحملّطة ( 13الرتام رقم   )    Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   يرجى التواصل معنا عرب اإلمييل لتحديد موعد :ساعات العمل   www.akifra.org:     اإلنترنت   info@akifra.org, desertflower@akifra.org: بريد إلكتروني  Telefon: 0351-42645120:        هاتف   Dresden   ،Prießnitzstraße 18 01099:        العنوان  .Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V:      التسمية  جمعية مسّجلة .مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة) –(إفريقيا   Gesundheit                                                                                                     الصحة انيا فيتم إضفاء الطابع املؤسسايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أمل تأهيلها و و   و العناية الطبية. حنُن نقّدم مايلي:     وعية، بالتنسيق مع املنّظمات و املؤسسات النسوية و خدمة مستوصف الالجئني نقّدم حنُن لالجئني عروضاً متكنهم من الوصول إىل املعلومات، الت  مشروع جمعية أفريقيا للفتيات الّشابات و السّيدات بعد الختان –زهرة الصحراء دريسدن   ما الذي نـَُقّدمُه: تنفيذ مشاريع متعلقة بالالجئني.
 لك لالجئني الُقّصر تقدمي املشورة الصحية و ذ •
 تقدمي الرعاية للنساء املتأثرات باحلالة خالل فرتة احلمل  •
الصحة  إضافًة إىل ذلك نعمل حنن على إطالق مستوصف يعمل فيها أطباء من اجلنسني بإختصاص األمراض النسائية، أطباء من اجلنسني بإختصاص تقدمي املشورة و التوسط خبصوص إجراء عمليات جراحية لتصحيح الوضع •    12:00الـ  حىت الساعة و  10:00الــ  من الساعة  أيام الثالثاء  13:00الـ  حىت الساعة و  10:00الــ  ثنني من الساعة أيام اإل   :ساعات العمل   dedresden-www.auslaenderrat.:     اإلنترنت   info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني  0351-4363723:       فاكس  47696854-0176 ,3070968-0351:        هاتف   Elisenstraße 35, 01307 Dresden:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.   .عند احلاجة  ميكن ترتيب حضور مرتمجة أو مرتجم للغات األخرىو  اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتكلُم   املدرسية، أطباء أطفال من اجلنسني، أخصائيات و أخصائيو تربية و كذلك األمر أخصائيات و أخصائيون بالرعاية اإلجتماعية.



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن  )Bönischplatzاحملّطة ( 62  رقم افلةاحل   )Sachsenalleeاحملّطة ( 13، 6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:     12:00الـ  حىت الساعة و  10:00الــ من الساعة  أيام اخلميس تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (متثيل هؤالء. تو  ت هذا العرض خمصٌص لألشخاص من ذوي األصول املهاجرة. و هو عبارة عن إستشارة أولية خبصوص املوضوعات اليت تتعلُق بالصحة و أهم املوضوعا  الذي نـُّقّدمُه: ما  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األطفال  املوجهةإلجناز األعمال    اليت يتم الرتكيُز عليها:
 التوّجه ضمن منظومة الصحة املعتدمة يف أملانيا •
 صحة األطفال، النساء و الرجال •
ال تأمني الدعم و التمويل للعناية بصحة و ذلك يف جمعاماً  20تنشُط اجلمعية املَُسّجلة: ميديا "املركز الصحي للسّيات و الفتيات" منُذ ما يربو على الــــــ   من نكوُن نحُن:  ميديا العالمية  -مشروع صحة السّيدات    )Lise-Meitner-Straßeاحملّطة ( 80  رقم افلةاحل   )Schlehenstraße oder Kirschenstraßeاحملّطة ( 7، 2الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   (القابلة) 13:00الـ  حىت الساعة  و 10:00الــ من الساعة   معة أيام اجل    13:00الـ  حىت الساعة  و 10:00الــ من الساعة   ربعاءأيام األ   17:00الـ  حىت الساعة  و 14:00الــ  من الساعة   أيام الثالثاء   :العملساعات    dresden.de-www.medea:     اإلنترنت   mia@medea-dresden.de: بريد إلكتروني  4178080-0351:        هاتف   Harry-Dember-Straße11, 01169 Dresden:        العنوان FMGZ MEDEA e. V.                   Frauengesundheitsprojekt MEDEA International:      التسمية   ميديا العالمية  -مشروع صحة السّيدات    ّجلةسَ مُ  معيةٌ جَ  .ميديا "المركز الصحي للسّيات و الفتيات"  م جهودهم).حنن نتحدُث اللغات التالية: األملانية، اإلجنليزية و الفارسية ( و يف حال وجود طلب على لغات أخرى فإنه يوجد مرتمجون ميكننا إستخدا الصحية و الوقائية تأمني اخلدمات • ُل أخصائيٌة إجتماعية و أخصائية نفسية (طبيبة نفسية) و قابلُة واحدة و املشروع يف منطقة غوربيتز مين أحياء مدين دريسدن. يف إطاِر هذا املشروع تعممت إفتتاح املشروع " ميديا العاملية " هذا املشروع الذي يُعىن بصحة السّيدات و الفتيات، مت إفتتاح  2016السّيدات و الفتيات. يف شهر حزيران من العام    و تعزيز الكفاءة الصحية الشخصية لتلك النساء.للنسوة من طالبات اللجوء و كذلك يستهدف املشروع السّيدات من ذواِت األصول املهاجرة بغية  تقوية السّيدات  هااليت ُختصص القسم األكرب من نشاط



  المشورة الفردية نـُّقّدمُه:الذي ما 
 حول املواضيع النفسية (اخلوف، اإلضطرابات، الوحدة، احلزن، الشكاوى النفسية اجلسدية •
 حول ضغوط احلياة اليومية •
 حول وسائل منع احلمل و طرقه •
  (بالمجموعات) يةجماعالمشورة ال تتم مرافقة الالجئات إىل تلك املرافقعندما تقتضي احلاجة يتم التحويل إىل املرافق الطبية كما و  حول احلمل و األمومة و حياة األطفال الرّضع •
 لقاء مفتوح للسّيدات/فطور مجاعي للسّيدات ترافثُه القيام بنشاطات مشرتكة •
 الطفل، التحضري للوالدة –جمموعة األم  •
 ورشة عمل حول مسألة حتديد النسل و منع احلمل و الدورة الشهرية •
 التغذية الرشيدة الواعيةورشة عمل حول مسألة  •
  الذي نـَُقّدمُه:ما   .العيادات اخلارجية اليت تُقّدم العناية الصحية لألشخاص الذين َقدموا إىل مدينة دريسدن كالجئني  من نكوُن نحُن: عيادات الالجئين –رابطة أطباء التأمين الصحي القانوني في مقاطعة ساكسونيا   )Uniklinikumاحملّطة ( 74، 62احلافلة رقم                                       )Augsburger Straßeاحملّطة ( 12، 6الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم   15:00و الـ  9:00أيام اجلمعة بني الــ                    17:00و الـ  11:00أيام الثالثاء بني الــ                     17:00و الـ  9:00أيام اإلثنني و األربعاء و اخلميس بني الــ  ساعات العمل:  www.kvs-sachsen.de  :   اإلنترنت    fluechtlingsambulanz@kvsachsen.de: بريد إلكتروني 4422594-0351:         فاكس 42643297-0351:         هاتف  Fiedlerstraße 25/ Uniklinik Haus 28, 01307 Dresden:        العنوان    Kassenärztliche Vereinigung Sachsen/ Freistaat Sachsen/ Landeshauptstadt Dresden                   Ambulante Praxis zur Versorgung von Asylbewerbern:       التسمية   العيادات الخارجية لتقديم العناية الطبية لطالبي اللجوء الحّرة/ مدينة دريسدن عاصمة المقاطعةرابطة أطباء التأمين الصحي القانوني في مقاطعة ساكسونيا/دولة ساكسونيا    حنُن نتحدث األملانية و اإلجنليزية. يف حال إقتضاء األمر ميكن دعوة مرتمجة أو مرتجم من مجعية املرتمجني يف مدينة دريسدن. طاوالت األجبدية أجبد َهوز تقدمها للسّيدات. •
 مراجعة طبيب الصحة العاّمة، و من أجل إعطاء اللقاحات يلزم أخذ موعد ُمسبقمن اإلثنني و لغاية اجلمعة:  •
 أيام اإلثنني و األربعاء: مراجعة عيادة طب األطفال، بعد أخذ موعد يتم إجراء الفحوصات الوقائية و إعطاء اللقاحات. •
 العيادة التناسلية، الرعاية الطبية للحوامل و ذلك بناًء على موعٍد ُمسبق. من اإلثنني و لغاية اخلميس: مراجعة •
) حيصل عليه الالجئون من السوتسيال أمتالشروط الالزمة للحصول على املعاجلة الطبية: إشعار ساري الصالحية مصدرُه مكتب الضمان اإلجتماعي ( من اإلثنني و لغابة اخلميس: مراجعة العيادة النفسية (بناًء على إحالة من طبيب الصحة العاّمة •   هذا املكتب أو بطاقة تأمني صحي سارية املفعول. 



مّروا ا.  يتم  هذا العرض" عيادة معاجلة املصابني بالصدمات النفسية" موّجه للبالغني و األطفال الذين يعانون من التبعات اإلجتماعية النفسية لصدمات  ما الذي نـَُقّدمُه: " الصحة العقلية" مشفى دريسدن الجامعيعيادة عالج المصابين بالصدمات النفسية  12:00و حىت الساعة الـــ  10:00أيام اجلمعة من الساعة  الــــ   18:00و حىت الساعة الـــ  10:00أيام األربعاء من الساعة  الــــ   14:30و حىت الساعة الــــ  8:00أيام اإلثنني، الثالثاء و اخلميس من الساعة الـــ   احلصول على موعدالتسجيل و   (للمرضى الناطقني باللغة الروسية) 4582070-0351: هاتف   41726750-0351:  هاتف (املدخل من اجلهة اليسرى) Lukasstraße 3, 01069 Dresden: العنوان  Traumaambulanz „Seelische Gesundheit“, Uniklinikum Dresden: التسمية " الصحة العقلية" مشفى دريسدن الجامعي عيادة عالج المصابين بالصدمات النفسية الدامناركيةحنُن نتحّدُث األملانية، اإلجنليزية، الفرنسية، اإلسباين، الفارسية، العربية، األوردو، الباشتو، الروسية، املقدونية، النروجيية و  الفريق املعاجل أن تكون فردية أو مجاعية، الشروع باملعاجلة من تبعات الصدمة النفسية و كذلك األمر التوصيات اليت تُفضي إىل تطبيق تداخالت إضافية. ديد و تلقني جمموعات تقنيات (تكنيكات) تقود إىل اإلستقرار و هذه التكنيكات إما العالج على أساس تنفيذ تشخيص مفّصل للحالة. باحملّصلة يتم حت هذا العرض.  و ُمعاِجلة بالفن. هذا العرض ُمتاٌح للجميع ممن يعانون من تبعات الصدمات النفسية و األشخاص ذوو األصول املهاجرة ميكنهم اإلقادة منات العيادة النفسية، طبيبات، أخصائيات صحة نفسية، ُمعاجلات صحية نفسية، أخصائيات تربية يتضمن العديد من اإلختصاصات حيث يضم: ممرض األملانية، الروسية أو اإلجنليزية كما أنه من املمكن إستدعاء مرتجم فيما يتعل باللغات األخرى. يتم إعطاء املواعيد  يتُم إجراء األحاديث العالجية باللغة  عرب اإلتصال اهلاتفي. 


