
 

 التشاور والدعم
 للمھاجرين والالجئين

 والمتطوعين

 

 التشاور

 

 عمل دياكوني في ھلدزھايم

 المراكز والمؤسسات االستشارية:

Hildesheim 
Bad Salzdetfurth 

Bockenem 
Elze 

Grasdorf 
Holle 

Lamspringe 
Peine  

  

 

:ننصح الالجئين والمھاجرين في المواضيع التالية  

إجراءات اللجوء. ـ  

حق اإلقامة. ـ  

قانون إعانات طالبي اللجوء. ـ  

االندماج. إجراءات  ـ  

استشارات اجتماعية. ـ  

أسئلة ودعم بالمزيا االجتماعية. ـ  

المدرسة و مراكز الرعاية النھارية. ـ  

لم شمل األسرة. ـ  

اآلفاق المھنية. ـ  

التعليم و اللغة. ـ  

المشاكل النفسية واالجتماعية. ـ  

الرعاية الصحية. ـ  

تخصصات متعددة على سبيل المثال:ـ   

واكثر من ذلك بكثيرالديون, الحمل واالمومة,   

 من المساعدة ومزيد من األسئلة.

 

 نصيحتنا مجانية وسرية ومجھولة المصدر إذا رغبت!
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الرعاية الصحية. ـ  
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 نصيحتنا مجانية وسرية ومجھولة المصدر إذا رغبت!

 

 

 

 

في منطقتكعمل الدياكوني  عمل الدياكوني في منطقتك  
 

Bad Salzdetfurth & Lamspringe 
:نصائح االجئين والمتطوعين  

Salzpfännerstr. 6 
31167 Bad Salzdetfurth 

E-Mail: jennifer.may@evlka.de 
Tel: 05063 - 2715803 

Mobil: 0178 - 4262106 

:لالتصال  
مساًء. 14:00–12:00الثالثاء من الساعة   

مساًء. 16:00–14:00األربعاء من الساعة   
 
 

Elze 
:نصائح للمھاجرين البالغين  

Kirchplatz 2 
31008 Elze 

Tel: 05068 - 5568 
Mobil: 0159 - 06457359 

E-Mail: elena.vogel@evlka.de 
 لالتصال:

ً  9:00الثالثاء والخميس من الساعة  .مساءً 12:00 ـ صباحا  
 

 
Bockenem 

Bürgermeister-Sander-Str. 10 
311167 Bockenem 
Tel: 05067 - 6243 

 

 E-Mail: katja.pape-kuerstein@evlka.de 
Mobil: 0162 - 6548505 

 
:نصائح لالجئين والمتطوعين  

E-Mail: beate.ziegenfuss@evlka.de 
Mobil: 0157 - 58918760 

E-Mail: hanan.alshikh-yousef@evlka.de 
Mobil: 0176 - 87836837 

 ال�����������ات�� الترتي��������������� �����ري� عن التعيي�����������������ا�

 

:ياألوروب االتحاد لمواطني الهجرة نصائح  

فالهات عبر إليه الوصول يمكن  
سالخمي الثالثاء االثنين  

 

 عمل الدياكوني في منطقتك
  

 
Holle 

 نصائح لالجئين والمتطوعين:

E-Mail: ibrahim.yoendes@evlka.de 
 Mobil: 0176 - 57743922 

 لالتصال:
مساًء. 12:00صباحاً ـ  10:00الثالثاء   
مساًء. 2:00مساًء ـ  12:00الخميس   

 
Grasdorf 

Ohebergstr. 6 
31188 Grasdorf (Holle) 

Tel: 05062 - 9640098 
:جئينالسكن المنصائح لسكان   

E-Mail: ibrahim.yoendes@evlka.de 
Mobil: 0176 - 57743922 

E-Mail: sameh.el-sharkawy@evlka.de 
Mobil: 0176 - 34532038 

 
Peine 

Bahnhofsstr. 8 
31226 Peine 
 اإلرشاد النفسي

E-Mail: ulrike.stille-ketschmer@evlka.de 
Tel: 05171 - 5081-15 

 
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات على صفحتنا  

 األلكترونية:
www.diakonie-hildesheim.de 

 
 

www.instagram.com/diakonisches.werk.hild
esheim 

:موعدك القادم  اسم االستشاري: 
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Diakonie  

in your region 
 

 
Diakonie  

in your region 
 

   
Holle 
Advice for refugees and volunteers 
Kirchplatz 2  
Mobil: 0176 - 57743922    
E-Mail: ibrahim.yoendes@evlka.de 
reachability      
Tuesday: 10:00 a.m.–12:00 p.m.  
Thursday: 12:00 p.m.–2:00 p.m. 
 
Grasdorf 
Ohebergstr. 6  
31188 Grasdorf (Holle)  
Tel.: 05062 - 9640097  
Fax: 05062 - 9640098 
 
Advice for residents of the refugee  
accommodation 
E-Mail: ibrahim.yoendes@evlka.de 
Mobil: 0176 - 57743922   
E-Mail: sameh.el-sharkawy@evlka.de  
Mobil: 0176 - 34532038 
 
Peine 
Psychological advice 
Bahnhofsstr. 8  
31226 Peine  
Tel.: 05171 - 5081-15  
E-Mail: ulrike.stille-kretschmer@evlka.de  

 

 
      
 

You can find detailed information on the 
internet at  www.diakonie-hildesheim.de 

 
www.instagram.com/diakonisches.werk.hildesheim 

Your next 
appointment: 

 
Adviser: 
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:ننصح الالجئين والمھاجرين في المواضيع التالية  

إجراءات اللجوء. ـ  

حق اإلقامة. ـ  
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واكثر من ذلك بكثيرالديون, الحمل واالمومة,   

 من المساعدة ومزيد من األسئلة.

 

 نصيحتنا مجانية وسرية ومجھولة المصدر إذا رغبت!

 

 

 

 الدياكوني في منطقتك عمل تطوعي
 

سنكون سعداء إذا كنت ترغب في دعمنا في أحد مجاالت    

العمل التطوعي !                      

مھاجرين في زيارات للسلطات لاالجئين وامرافقة ـ 
 واكتساب اللغة والرحالت المشتركة و تبادل الثقافات.

ي مشاريع فـ   

Michaelis Weltcafe 

مقاھي االجتماعات,مقاھي اللغات, المشاريع النسائية, 
 الفعاليات, الرحالت.

 نقدم لكم المشورة والدعم ونتبادل المعلومات والمؤھالت.

 
Hildesheim 

Diakonisches Werk 
des Ev.-luth. Kirchenkreisverbandes 

Klosterstr. 6 
31134 Hildesheim  

Tel: 05121 - 1675-0 
Telefax: 05121 - 1675-10 

E-Mail: DW.hildesheim@evlka.de 
 

 رئيس القسم:
Mandy Steinberg 

Tel: 05121 - 16757 
Mobil: 0176 - 57743924 

E-Mail: mandy.steinberg@evlka.de 
 

 المرأة والھجرة:
Michaelis Weltcafé 

Langer Hagen 36 
31167 Hildesheim 

Mobil: 0159 - 06150002  
E-Mail: jana.kuschel@evlka.de 

 
 نصائح الھجرة للكبار:

Michaelis Weltcafé 
Langer Hagen 36 
31167 Hildesheim 

E-Mail: elena.vogel@evlka.de 
Mobil: 0159 - 06457359 

 لالتصال:

صباحاَ حتى الساعة   9اإلثنين واألربعاء والجمعة من الساعة 
.مساءً  12  

 األرشاد النفسي لالجئين
  

نحن نقدم:   

االرشاد النفسي لالجئين.ـ   

مناقشات جماعية لالجئين الذين يعانون من ضغوط نفسية شديدة, ـ 
 على سبيل المثال: اضطراب مابعد الصدمة.

.بتحديد موعد شخصي  
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:ننصح الالجئين والمھاجرين في المواضيع التالية  

إجراءات اللجوء. ـ  

حق اإلقامة. ـ  
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واكثر من ذلك بكثيرالديون, الحمل واالمومة,   

 من المساعدة ومزيد من األسئلة.

 

 نصيحتنا مجانية وسرية ومجھولة المصدر إذا رغبت!

 

 

 

 الدياكوني في منطقتك عمل تطوعي
 

سنكون سعداء إذا كنت ترغب في دعمنا في أحد مجاالت    

العمل التطوعي !                      

مھاجرين في زيارات للسلطات لاالجئين وامرافقة ـ 
 واكتساب اللغة والرحالت المشتركة و تبادل الثقافات.

ي مشاريع فـ   

Michaelis Weltcafe 

مقاھي االجتماعات,مقاھي اللغات, المشاريع النسائية, 
 الفعاليات, الرحالت.

 نقدم لكم المشورة والدعم ونتبادل المعلومات والمؤھالت.

 
Hildesheim 

Diakonisches Werk 
des Ev.-luth. Kirchenkreisverbandes 

Klosterstr. 6 
31134 Hildesheim  

Tel: 05121 - 1675-0 
Telefax: 05121 - 1675-10 

E-Mail: DW.hildesheim@evlka.de 
 

 رئيس القسم:
Mandy Steinberg 

Tel: 05121 - 16757 
Mobil: 0176 - 57743924 

E-Mail: mandy.steinberg@evlka.de 
 

 المرأة والھجرة:
Michaelis Weltcafé 

Langer Hagen 36 
31167 Hildesheim 

Mobil: 0159 - 06150002  
E-Mail: jana.kuschel@evlka.de 

 
 نصائح الھجرة للكبار:

Michaelis Weltcafé 
Langer Hagen 36 
31167 Hildesheim 

E-Mail: elena.vogel@evlka.de 
Mobil: 0159 - 06457359 

 لالتصال:

صباحاَ حتى الساعة   9اإلثنين واألربعاء والجمعة من الساعة 
.مساءً  12  

 األرشاد النفسي لالجئين
  

نحن نقدم:   

االرشاد النفسي لالجئين.ـ   

مناقشات جماعية لالجئين الذين يعانون من ضغوط نفسية شديدة, ـ 
 على سبيل المثال: اضطراب مابعد الصدمة.

.بتحديد موعد شخصي  

 


