
 وعدنا لك
مساعدتك بلغتك الخاصة    

 مساعدة عالية الجودة 
 بدون اي قائمة انتظار
 االهتمام الشخصي بك

 نتائج العالج دائمة المدى
البحث عن نقاط القوة لديك 

 وتقويتها
تسهيل زيادة االعتماد على الذات 

 واالستقاللية
تفهم المعايير والقيم االجتماعية 

 الخاصة بك
ومساعدتك في عملية التكيف في 

 بالد الغربه

 

 

 

Advanced Therapy  
Contact  
 

 

Wijnkers 4        :عنوان المركز 
6846 HN Arnhem  

 رقم الهاتف:    026-3891964
info@advancedtherapy.nl 

 مركز العالج النفسي واالجتماعي  
 
 

ال احد يستطيع مساعدة انسان اخر دون مساعدة 
 نفسه اوال
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 مركز العالج النفسي واالجتماعي 

نريد أن نعرفكم على مركزنا للمساعدة 
االجتماعية والنفسية والتربوية في مدينة أرنم 

 وضواحيها.
هذه ألمساعده موجهة لخدمة االطفال والكبار 

 في جميع االعمار ولجميع أفراد العائلة .

يتم تقديم المساعده باللغة العربية من قبل  

أخصائية في المسائل العائلية، االجتماعية، 
النفسيه، التربوية والمجتمعية الهولندية 

 والعربية.
 

 
 
 

 هل تريد مساعدتنا؟  
 

اتصل بِنَا فورا   
 

 هاتف رقم: 
  

٤٦٢١٩٦٣٦٢٠ 
 

 
يمكننا  بجانب المسائل السابقه الذكر،

الزوجية أو،  مساعدتكم بمسائل تتعلق بالعالقة
ال سمح هللا، الطالق وترتيب األمور الخاصة 

باألطفال بعد الطالق وذلك دون التوجه 
 للمحكمة.   

في المشاكل التي  كذلك باستطاعتنا المساعدة 
تواجهكم في حالة اللجوء السياسي وكل ما 

يتعلق به من مشاكل نفسية، اجتماعيه، مادية 
 وغيرها.

 
 

 تكاليف العالج  
المساعدة لألطفال مجانية، بحيث تدفع البلدية 

 تكاليف هذه المساعدة.
المساعدة للكبار ممكن دفعها احيانا وجزئيا 

 من قبل التأمين الطبي واحيانا من قبل البلدية.
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