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ضنا جميًعا، وخصوًصا أنتم كآباء وأمهات،  لقد تعرَّ
إلى العديد من المواقف الُمرهقة والُمقلقة بسبب 
هذا الوباء. وقد كان الجميع ُمطالبين بالكثير، بما 

فيهم أنتم وأطفالكم. 
إجراءات  تطبيق  تم  الجميع  صحة  على  وخوًفا 
التعليم المنزلي، والتواصل المحدود مع األصدقاء، 
والتمارين  الترفيهية  األنشطة  من  القليل  وأقل 
إجابة  لها  ليس  التي  األسئلة  وظهرت  الرياضية، 
المرتبطة  الضغوط  أيًضا  وربما  المستقبل،  بشأن 
كان  إذا  وحتى   - الوجودية  المخاوف  أو  بالعمل 
حدة  تخفيف  مؤشرات  من  العديد  اآلن  هناك 
التوتر خالل فصل الصيف، إال أن بعض المخاوف 
طبيعتها؟  إلى  الحياة  ستعود  متى  باقية:  تزال  ال 
العائلية طبيعية؟ هل سيبتعد  ما زالت حياتنا  هل 
األجهزة  عن  أيًضا  نحن  سنبتعد  وهل  طفلنا، 

اإللكترونية مرة أخرى؟ 
الكبير  األطفال  ُكتيب  الُكتيبين،  هذين  خالل  من 
والُكتيب األصغر الخاص بكم، نود في البداية أن 
قمتم  ما  ونرى  نراكم.  نحن  يلي:  ما  لكم  نوضح 

ليس  بأنه:  ونعترف  الماضي.  العام  في  بتحقيقه 
كما  العصيبة.  األوقات  هذه  نسيان  السهل  من 
لكم هي:  رسالتنا  ذلك.  إلى  أنكم غير ُمضطرين 

خذوا وقتكم. وتحّدثوا مع بعضكم البعض.
نصائح  أحياًنا  لهم  نقدم  األطفال  ُكتيب  في 
محددة  نصائح  أخرى  أحيان  وفي  ومرحة،  خفية 
جًدا حول كيفية التعامل مع مشاعرهم في هذه 
مفيًدا  ذلك  يكون  وقد  لالرتباك.  المثيرة  األوقات 
المعلومات  تستند  بالغين.  كأشخاص  أيًضا  لكم 
إلى نتائج علمية وقد تم إعدادها بطريقة ُتناِسب 

عقلية الطفل. 
برامج  عناوين  لكم  نقدم  الُكتيب  هذا  خالل  من 
المساعدة في جميع أنحاء بافاريا. وذلك ألنه - كما 
ُكتيب األطفال: فإن تقديم  أيًضا في  هو موضح 

المساعدة ُيعد استطاعة فائقة!

نتمنى لكم كل الخير وُدمتم بصحة وعافية،
وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

Klaus Holetschek MdL
وزير والية بافاريا 

للصحة والرعاية

اآلباء واألمهات األعزاء،
بوه. ومرة أخرى 

بوه كبيرة.

بوه! أوف!
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 مؤسسة Pro Familia: تقديم المشورة 
 في مكانكم أو عبر اإلنترنت، على 

سبيل المثال حول موضوع 
األبوة أو النزاعات بين 

الشريكين

هل تحتاج إلى مساعدة عاجلة؟

هاتف تقديم المساعدة "العنف ضد المرأة": مشورة 
عبر الهاتف/الدردشة أو البريد اإللكتروني للنساء الالتي 

تعرضن للعنف أو ما زلن يتعرضن له

 08000 116 016
مزيد من المعلومات من خالل: 

تقديم خدمات الُمفّوض المستقل بشأن 
قضايا االعتداء الجنسي على األطفال 

)UBSKM(، لألسئلة والمساعدة في حاالت 
االعتداء الجنسي على األطفال 

 0800 22 55 530
مزيد من المعلومات من خالل: 

لتقديم المساعدة الفورية في حالة الطوارئ 
النفسية ُتتاح لكم خدمة األزمات البافارية. 

ويمكن الوصول إليها من خالل الرقم الهاتفي 
المجاني

 0800 655 3000 
متاح على مدار الساعة. تقدم خدمة األزمات 
بكفاءة لألشخاص  والدعم  المشورة  البافارية 

الذين يعانون من أزمات نفسية. وعند اللزوم 
النشطين  األزمات  لموظفي خدمة  يمكن 

منزلكم.   زيارتكم في 

مزيد من المعلومات من خالل: 

اعرف حدودك: بوابة معلومات مستقلة من 
.)BZgA( المركز االتحادي للتثقيف الصحي

معلومات مجانية حول موضوع تناول الكحوليات 
والوقاية من إدمان الكحوليات، خصوًصا لآلباء 
واألمهات مع األطفال والمراهقين. ستجدون 

 أيًضا نصائح محددة حول كيفية دعم طفلكم. 
 عالوة على المشورة عبر الهاتف 

وعبر اإلنترنت

هاتف المساعدة في حاالت االكتئاب: 
 هاتف لآلباء واألمهات، دون الكشف 

عن الهوية ومجاًنا 

 0800 111 0 550
مزيد من المعلومات من خالل: 

 الرعاية النفسية الهاتفية، 
مشورة مجانية عبر الهاتف/البريد 

اإللكتروني أو الدردشة ُمقدمة من 
الكنيسة اإلنجيلية والكاثوليكية

 0800 111 0 111/  
 0800 111 0 222 

  116 123
مزيد من المعلومات من خالل: 
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نظرة على 
MucklMAG األطفال دعم  يجب  أنه  رأينا  الجائحة،  من  موجات  ثالث  معايشة  بعد 

واألمهات  اآلباء  أيها  لكم  نقدم  أن  ويسعدنا  بحق!  ورائع  كبير  بُكتيب 
برامج  على  عامة  نظرة  متضمًنا   - تكميلي  كجزء  الُكتيب  هذا  األعزاء 
لطبيعتها  الحياة  تعد  لم  حال  في  بافاريا،  أنحاء  جميع  في  المساعدة 
بالسهولة التي نأملها. ُيرجى االطالع هنا على ما ُيمكنكم اكتشافه في 

ل أن تقوموا بذلك سوًيا. MucklMAG وُيفضَّ

 نرجو أن تكتبوا إلينا تجاربكم 
 !MucklMAG مع 

 ما الذي كان جيًدا 
 بالنسبة لكم؟ ما الذي 
 أعجبكم بشكل خاص؟ 

 ما الذي لم يعجبكم 
على اإلطالق؟ 

ُيسعدنا معرفة إجاباتكم - 
وإجابات أطفالكم!

هنا الرابط المباشر
إلى موقع MucklMAG الإلكتروني
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لماذا بوموكل؟ 
بوموكل هو عفريت األمزجة المختلفة - وخصوًصا 
 الجيدة منها. ولكنه قد ينزعج فعاًل في بعض األحيان. 
الطفولية  النظرة  بالغين  كأشخاص  لنا  ر  ُيفسِّ إنه 
تماًما   - أحياًنا  الغريبة  أفعالنا  لنا  وُيظِهر  للعالم، 

مثل األطفال. 
ال أحد يعرف المشاعر المختلطة تماًما مثلما يعرفها 
هو. وبالتالي لم يكن هناك شك في أن يصبح هو 
البطن،  عاري  األول:  إلصدارنا  المثالية  الشخصية 
الطباع  غليظ  منكوش،  شعره  القدمين،  حافي 
دائًما.  وسعيد  إيجابي  النهاية  في  ولكنه   - أحياًنا 
مليء  لوقت  معايشتنا  بعد  جميًعا  يشبهنا  أنه  أي 

حًقا بالتحديات.

المعرفة 
عندما يعايش المرء )غالًبا( مشاعر قوية، كما هو 
نعرف  أن  المفيد  فمن  الوباء،  فترة  خالل  الحال 
موجودة  هي  ولماذا  المشاعر  هذه  أتت  أين  من 
لدينا. وهذا ما يتضح من خالل ذلك النص: ُيرجى 
بأنفسكم  تتعرفون  فربما  طفلكم!  مع  قراءته 

على شيء جديد.

حكايات للقراءة
قصص  سيعرف  بافاريا  في  ينشأ  شخص  أي 
عمل  ورشة  الصغير  العفريت  ُيفِسد  بوموكل. 
السيد إيدير الطيب وحياته ككل، ويذهب أيًضا إلى 
المدرسة وحديقة الحيوانات، ويشاهد األطفال في 

الفناء، ويمارس ألعاب المزاح معهم. 
تمت كتابة حكاية بوموكل للقراءة حصرًيا لموقع 
حالة  إلى  األطفال  تنقل  وهي   ،MucklMAG
وهي  ُمرغاضب،  حالة  وهي  أال  خاصة:  ذهنية 
وغاضب.  ُمرهق  الحالتين  من  مزعجة  تركيبة 
المشاعر  مع  التأقلم  أساليب  القصة  تستعرض 

الحادة. ويمكن للمرء أن يضحك أيًضا. وهو غالًبا 
حل جيد جًدا. 

التشارك
المعرفة شيء، وتطبيق المعرفة شيء آخر، فمن 
ومن  الذات،  في  والتفكير  التدبر  هناك  ناحية 
ناحية أخرى هناك الفهم وكيفية التصرف. وهذا 
قصصنا.  خالل  من  إليه  نصل  أن  ُنريد  ما  هو 
ُتشجِّع  أن  المفترض  من  األحوال  أفضل  وفي 
أو  التفكير،  مواصلة  على  الناس  القصص  هذه 
مواصلة التطوير، أو التشارك. وفي النهاية ُيعّلق 
الطبيعي  بالحجم  بوموكل  الغرفة  جدار  على 

بالمشاعر.  مليء 

األلغاز
إن رغبة األطفال وقدرتهم تتخطى مجرد الحديث، 
أنفسهم  بتسلية  لهم  ُيسمح  أن  ينبغي  حيث 
حل  مجرد  اللعب.  داخل  ذاتهم  إيجاد  خالل  من 

المشاكل - ليس خياًرا. 
قد يكون من الجيد أحياًنا التحدث عن أشياء ُمهمة 
أثناء اللعب. عالوة على ذلك يحب بوموكل، ونحن 

أيًضا، القوافي واأللغاز والُمعِضالت.  

الضحك
"الضحك هو أفضل عالج" - وربما يكون بوموكل 
ُكتيب  ال؟  ولما   - إذن  المقولة.  هذه  صاحب  هو 
أن  يمكن  ال  أمر  هذا  النكات؟  من  يخلو  لألطفال 

نتصوره نحن أو حتى العفريت.  

وهناك شيء آخر!
لغات  خمس  إلى   MucklMAG ُنترجم  نحن 
من  وطلبها  الُكتيبات  تنزيل  يمكنكم  مختلفة. 

موقعنا على اإلنترنت. 
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حًقا؟
هو:  األول  األمر  بأمرين.  أطالب  اآلن  أنا  نعم. 
حافظوا  فهو:  الثاني  األمر  أما  وقتكم.  خذوا 
إن  كفاءتها.  أثبتت  التي  األشياء  على  مبدئًيا 
الحفالت  في  للقاء  سًنا  األكبر  األطفال  معاودة 
وهم  مجاني.  أمر  هو   - سوًيا  للعب  المنزلية 
أستطيع  ال  ذلك.  خالل  من  يتفاعلون  بالطبع 
القول بأن ممارسة إحدى ألعاب األلواح بشكل 
المفتاح  ُندير  اآلن  دائًما.  أفضل  أوتوماتيكي 
فجأة ونقول: "كل شيء يعود إلى ما كان عليه" 

هذه الطريقة لن تنجح. 

هل نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية؟
أيًضا  بالضبط. ليس فقط األطفال، بل نحن 
جعل  عدم  هي  نصيحتي  وأمهات.  كآباء 
األساسي  المحور  هي  اإللكترونية  األجهزة 
منها،  التخلص  »يجب  شعار:  باتباع  للتفكير، 
ليس  فاألمر  لكم.« كال،  بالنسبة  ُمضّرة  فإنها 
كذلك! فمن خالل األجهزة اإللكترونية استطاع 
لفترة  اتصاالتهم  على  الحفاظ  األطفال 
من  حياتهم  تنظيم  كيفية  وتعّلموا  طويلة، 
وخففوا  أنفسهم  تسلية  واستطاعوا  خاللها، 
أمور  كلها  وهذه  وأمهات.  كآباء  عنا  العبء 

ليست سيئة! 

من بعد الوباء ونحن نجلس جميًعا بعيون 
 ال ترى سوى الشاشات واألجهزة اإللكترونية... 

لقد حصرنا أنفسنا داخل هذا اإلطار بكامل 
إرادتنا، أليس كذلك؟

حسًنا، لقد استخدمنا التكنولوجيا في بادئ األمر 
تتأثر  أن  دون  األمور  للحفاظ على سير بعض 
الوباء  هذا  وجود  في ظل  حتى  كبير،  حد  إلى 
العالمي: جهات االتصال، أو المدرسة، أو العمل. 
أعتقد أنه من المهم أن نرى الجانب الجيد: هذه 
العصيب  الوقت  هذا  جعلت  الرقمية  اإلمكانيات 
عاًما فقط   50 لنا، فقبل  بالنسبة  كثيًرا  أسهل 

كانت ستبدو هذه األزمة مختلفة تماًما. 

 ولكن هناك جدل مستمر داخل كل أسرة 
حول وقت مشاهدة شاشات األجهزة المختلفة. 

فما العمل؟
بالنسبة لي، فإن وقت مشاهدة الشاشات المختلفة 

ال يمثل سوى مشكلة بسيطة.

 - JFF كاترين ديملر، 47 عاًما، مديرة 
معهد التربية اإلعالمية

 هل ُنرّبي جيالً يقضي معظم أوقاته 
أمام شاشات األجهزة اإللكترونية؟
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إذن، فما هو جوهر المسألة؟
يجب علينا أن ندعم األطفال مرة أخرى فيما 

يسعون إليه: التواصل مع اآلخرين. 
رؤية  ويريدون  أخرى،  مرة  الخروج  يريدون 
أو  حقيقية  رياضة  وممارسة  أصدقائهم، 
مًعا.  الناس  فيها  يجتمع  تجارب  معايشة 
ربما  الكبار.  نحن  لنا  بالنسبة  األمر  وال يختلف 
ربما  أو  األطفال،  بين  الصداقات  تغيَّرت بعض 
بسبب  البعض  بعضهم  رؤية  إمكانية  فقدوا 
تناوب الدروس وقواعد التباعد الصارمة. أتمنى 
بشأن  اآلخرين  اآلباء  مع  بفعالية  أتواصل  أن 
هذا األمر، فالحياة الطبيعية عادًة ما تكون أكثر 

جاذبية، واألطفال يعرفون ذلك أيًضا.

   تجدون هنا إجابات ومواد مفيدة 
حول موضوع "األطفال على 

اإلنترنت"

   ما يمكن للوالدين فعله لتوجيه 
 األطفال عبر عالم الوسائط

   البقاء في المنزل بسبب فيروس 
كورونا: االستخدام المعقول للوسائط 

بالنسبة لألطفال. إلقاء نظرة! 

   مبادرة "النشأة الصحية في ظل 
وجود الوسائط"  

روابط بشأن الموضوع

   المركز االتحادي للتثقيف 
 )BZgA( الصحي 

المشورة اإلعالمية في والية بافاريا   

   تجميع استخدام الوسائط 
في فترة الحظر

ماذا لو لم يحدث ذلك؟
يتفاعل  ال  عندما  مشكلة  إلى  األمر  يتحول 
الطفل مع العروض المناسبة لعمره: أي عندما 
إنهاء  ل  ُيفضِّ بل  األصدقاء،  مقابلة  يريد  ال 
اللعبة عبر اإلنترنت. ويستمر ذلك لعدة أشهر. 
األمر بدقة واطلب  أفكر في  أن  ينبغي  عندئٍذ 
استخدام  عقد  ُيعتبر  أدناه(.  )انظر  الدعم 
الوسائط منطقًيا لمن هم فوق سن العاشرة: 
يجب على الجميع التفاوض مًعا بشأن القواعد 
لفترة  باللعب  للطفل  ُيسمح  ربما  المهمة. 
تم  إذا  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  أطول 
وينبغي  األسبوع.  خالل  باالتفاقيات  االلتزام 
ولكن  ذلك.  في  المساهمة  أيًضا  اآلباء  على 
الكثير  نمت  الماضي،  العام  خالل  أخرى:  مرة 
المعرفة  المهارات لدى األطفال، واكتسبوا  من 
ر  ُنقدِّ أن  وينبغي  المختلفة.  الوسائط  بشأن 

ذلك. ونستفيد منه.

الحوار بالكامل من هنا
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مراكز المشورة التربوية واألسرية في بافاريا

أجل  من  المهاجرين  »مع  مشروع  في   
باسم  اختصاًرا  والُمسمى   المهاجرين«، 
“MiMi Bayern”، هناك أيًضا معلومات باللغات 
األجنبية حول موضوع الصحة العقلية، على سبيل 
المثال ُكتيب "دليل العالج النفسي". تجدون عناوين 

االتصال الوطنية وشركاء التعاون من خالل:  

التربوية  للمشورة  مركًزا   180 حوالي  هناك   
لألطفال والمراهقين واآلباء واألمهات في بافاريا 
والتعامل  والعائلية  الفردية  المشكالت  لتوضيح 
المشورة  المثال  معها. وهم يقدمون على سبيل 
األسرة،  مشاكل  مثل  الموضوعات  بعض  بشأن 
واالنفصال، والطالق، ومسائل التنشئة والتطوير، 
بمسؤولية  الرقمية  الوسائط  مع  التعامل  وكذلك 

والضغوط النفسية األسرية.
بالقرب  التربوية  المشورة  مراكز  عن  بحث  محرك 

منكم:

المشورة المدرسية الحكومية

المدرسي  اإلطار  ضمن  الفردية  لالستشارات   
ُيتاح لكم وألطفالكم في جميع مدارس والية بافاريا 

 مدرسون مسؤولون عن تقديم المشورة أو أخصائية 
نفسية مدرسية أو أخصائي نفسي مدرسي.

بهم تخضع  الخاصة  المشورة  ونظًرا ألن خدمات 
للطلبة  يمكن  فإنه  طوعية،  وتكون  للسّرية 
إليها  اللجوء  القانونيين  واألوصياء  والطالبات 
لإلرشاد  المثال  سبيل  على  الثقة،  بمنتهى 
التربوي،  النفسي  واإلرشاد  المدرسي  المهني 
وصعوبات  الشخصية  األزمات  حالة  في  خاصًة 
التعلم واألداء المحددة. وعلى الصفحة الرئيسية 
عن  المسؤولة  الجهة  تحديد  يتم  للمدرسة 
وخدمات  الحكومية  المدرسية  المشورة  تقديم 

المدرسة.  الدعم خارج 

المدرسة  نطاق  تتجاوز  التي  لألمور  بالنسبة   
الواحدة، فإن مدرسي تقديم المشورة ذوي الخبرة 
النفسيات  واألخصائيات  النفسيين  واألخصائيين 
متواجدون أيًضا في كل منطقة إدارية في مراكز 

المشورة المدرسية الحكومية التسعة. 

تجدون على موقع اإلنترنت الخاص بالمشورة   
المدرسية الحكومية باقة واسعة من خدمات الدعم 
الحكومية،  المدرسية  المشورة  تقدمها  التي 
وخصوًصا االقتراحات الُمتعلقة بموضوع فيروس 
تحديثها  يتم  حيث  العقلية،  والصحة  كورونا 

وتوسيعها باستمرار. 

عناوين مفيدة
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)SPZ( مراكز طب األطفال االجتماعي

ُتتاح أيًضا اإلمكانية الُمسماة مراكز طب األطفال 
الطفل  إحضار  يتم  حيث   )SPZ( االجتماعية 
األطفال  طب  مراكز  اهتمام  ويتركز  هناك.  إلى 
التي  األمراض  وعالج  تشخيص  على  االجتماعي 
أو  إعاقات  أو  النمو  في  اضطرابات  إلى  تؤدي  قد 
في  ويعمل  عقلية.  أمراض  أو  سلوكية  مشكالت 
مراكز SPZ خبراء من مجال الطب والعالج النفسي 

والتربية. 
تجدون مراكز SPZ القريبة منكم على 

الموقع التالي: 

)SpDi( خدمات الطب النفسي االجتماعي

في  االجتماعي  النفسي  الطب  خدمات  تقدم   
الذين  للبالغين  وميسورة  سهلة  مشورة  بافاريا 
عاطفية  حاالت  أو  نفسية  مشاكل  يواجهون 

حرجة. 

االجتماعي  النفسي  الطب  خدمة  تجدون   
القريبة منكم من خالل: 

أطباء األطفال والمراهقين

دوًرا  األطفال  طبيب  أو  األطفال  طبيبة  تلعب 
مهًما في حياة كل طفل. وبصفتهم متخصصين 
ليسوا  فإنهم  والمراهقين،  األطفال  طب  في 
ولكنهم  المرض،  حالة  في  اتصال  جهة  مجرد 

المثال  الصحي، على سبيل  النمو  دائًما  يرافقون 
ومن  المنتظمة  الوقائية  الفحوصات  خالل  من 
جميع  بشأن  للوالدين  المشورة  تقديم  خالل 
فيما  وخاصًة  الطفل،  بصحة  المتعلقة  المسائل 

النفسية. بالصحة  يتعلق 
يرافق أطباء األطفال والمراهقين مرضاهم الصغار 
مدار  وعلى  حياتهم  من  األولى  األيام  من  بدًءا 

سنوات عديدة حتى الوصول إلى مرحلة البلوغ.
األطفال  طبيب  باستشارة  نوصيكم    لذلك 
كان  إذا  ممكن  وقت  أقرب  في  بكم  الخاص 
أو  طفلكم  مع  مشاكل  أو  مخاوف  أية  لديكم 

داخل األسرة. 

دعم العالج النفسي للمرضى الخارجيين:

يمكنكم الحصول على الدعم العالجي لدى مختلف 
المجموعات المهنية:

أطباء متخصصون في الطب النفسي لألطفال   
والمراهقين والعالج النفسي

أطباء متخصصون في طب األطفال والمراهقين   
العالج  في  متخصصة  معرفة  مع  العام  الطب  أو 

النفسي لألطفال والمراهقين

معالجون نفسيون لألطفال والمراهقين  

متخصصة  معرفة  لديهم  نفسيون  معالجون   
في العالج النفسي لألطفال والمراهقين

مع تزايد الضغط النفسي، قد يصبح من الضروري 
النفسية  المساعدة  أو  النفسي  العالج  طلب 
معالج  أو  أخصائي  ِقبل  من  الخارجيين  للمرضى 

نفسي مصّرح له. 
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يمكنكم الحصول على دعم عالجي نفسي 
ألطفالكم.  وكذلك  وأمهات  كآباء  ألنفسكم 
تدعمكم أيًضا جمعية أطباء التأمين الصحي 
مباشر  بشكل   )KVB( بافاريا  في  القانوني 
أو  لكم  مناسبين  متخصصين  إيجاد  في 

ألطفالكم في الوقت المناسب: 

هاتف: 117 116
تجدون المزيد من المعلومات 

وإمكانيات االتصال
 KVB على موقع

اإللكتروني من خالل: 

وأطباء  لطبيبات  بافاريا  والية  غرفة  توفر   
وظيفة  والمراهقين  لألطفال  النفسي   العالج 
مؤهلين  نفسيين  معالجين  على  للعثور  بحث 
كيفية  حول  أساسية  معلومات  إلى  باإلضافة 

مساعدة العالج النفسي في الشكاوى 
موقعها  على  النفسية  واألمراض 

اإللكتروني من خالل: 

المساعدة في األزمات

في حالة حدوث أزمة حادة، يجب تقديم المشورة 
والمساعدة بسرعة. 

 الطب النفسي لألطفال والمراهقين هو شكل 
من أشكال العالج النفسي للمرضى الداخليين. 

بعيادات  قائمة  على  االطالع  يمكن 
والمراهقين  لألطفال  النفسي  الطب 

من خالل: 

مشروعات أو جهات اتصال مختارة

 »اآلباء على شبكة اإلنترنت« عبارة عن دليل 
إرشادي لآلباء واألمهات يتبع مركز بافاريا للشؤون 
في  الشباب  رعاية  مكتب   - واألسرية  االجتماعية 
والية بافاريا، ويوفر معلومات حول جميع األسئلة 

بدًءا  الطفل  ونمو  باألسرة  المتعلقة 
من الحمل وحتى البلوغ وكذلك جهات 

االتصال المحلية: 

العائالت  البافارية  األسر  رعاة  شبكة  تدعم   
المشروع  إنشاء  تم  الصعبة.  الحياة  مواقف  في 
وتديره  اآلن،  حتى  موقًعا   60 من  ما يقرب  في 
لحماية  األلمانية  للجمعية  اإلقليمية  االتحادات 
الطفل، جمعية مسجلة وجمعية النساء األلمانيات 
الرابطة  وكذلك  مسجلة  جمعية  الكاثوليكية، 
بافاريا،  في  األسرة  ومراكز  لألمهات  الوطنية 
في  النشطين  المواطنين  ومركز  مسجلة  جمعية 
المتطوعين من رعاة  نورنبرغ. ويقومون بتدريب 

األسر على أداء مهامهم: 

المشورة الصحية الهاتفية من المركز 
االتحادي للتثقيف الصحي BZgA خالل 

فترة فيروس كورونا، مجاًنا ودون الكشف 
عن الهوية: 

هاتف: 2322783 0800
مزيد من المعلومات من خالل:

| 10 |



مستشفى  في  األطفال  استشارة  ساعة  توفر   
آباء  لديهم  الذين  لألطفال  أوغسبورغ   منطقة 
أو أمهات مصابين بأمراض عقلية ويتلقون العالج 
الخبرات  لتبادل  مكاًنا  المنطقة،  مستشفى  في 
وقت  لقضاء  وأيًضا  بل  واألسئلة،  والمخاوف 

فراغهم مًعا. 

مركز  من  جماعية  برامج   
 KJF والمراهقين  األطفال  مساعدة 
لألطفال الذين لديهم آباء أو أمهات 

مصابين بأمراض عقلية: 

سًنا  األصغر  لألشخاص  يمكن   :]U25[  
الُمعّرضين لخطر االنتحار االتصال بمركز المشورة 
عبر البريد اإللكتروني - بشكل سري ودون الكشف 
ِقبل  من  المشورة  تقديم  ويتم  الهوية.  عن 
متطوعين من نفس الفئة العمرية. وهم ُمدرَّبون 
من ِقبل موظفين محترفين يعملون بدوام كامل 

ويرافقهم دعم فني بانتظام. 

المساعدة الذاتية

مجموعات  إلى  انتباهكم  نلفت  أن  أيًضا  نود   
تبادل  المفيد  من  يكون  قد  الذاتية.  المساعدة 
الخبرات مع األشخاص الذين لديهم مواقف مماثلة. 
لجميع  بحث  محرك  التالي  الموقع  على  تجدون 

أنحاء والية بافاريا: 

المرضى  ألقارب  بافاريا  والية  رابطة  تقدم   
العقليين، جمعية مسجلة (.ApK e. V) مجموعة 
وتقدم  العقلية  األمراض  حول  المعلومات  من 
حول  اإلنترنت(  )عبر  وندوات  لألقارب  المشورة 

الصحة العقلية: 

الطب  لخبراء  بافاريا  والية  رابطة  توفر   
على   (BayPE e. V.) مسجلة  جمعية  النفسي، 
عناوين  المثال  سبيل  على  اإللكتروني،  موقعها 

برامج المساعدة والعيادات: 

المساعدة الذاتية

 جميع العناوين متاحة أيًضا 
 على الإنترنت من خلال 

muckl-mag.de
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جميع المحتويات والمعلومات التفصيلية 
اإلضافية متاحة على موقع MucklMAG اإللكتروني:

www.muckl-mag.de

جرعة صغيرة من الثقة والطمأنينة - 
 وحماية كبيرة للجميع: 

 التطعيمات هي الحل األسرع واألكثر 
فعالية للعودة إلى حياتنا الطبيعية.
 ُيرجى االطالع على المعلومات الخاصة بالتطعيم من خالل 

www.ichtusfuer.bayern.de الرابط التالي


