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Amsterdam semt
ekibi ile yardım
daima yakınınızda

Biz Amsterdam Semt
Ekibiyiz (Buurtteam Amsterdam)
Bakım, para, ikamet, sağlık, iş, buluşmak veya güvenlik hakkında
sorularınız mı var? O halde Amsterdam semt ekibine başvurabilirsiniz.
Şehrin her tarafında semt ekipleri bulunmaktadır. Sizin semtinizde
de var. Burası sorularınıza yanıt arayabileceğiniz size yakın bir yer.
Birlikte size ne gerektiğini ve kimin size yardım edebileceğine bakıp
çözüm üretiriz.

Bir semt ekibi nedir?
Semt ekibi yakınınızda sorularınızla
gidebileceğiniz bir yerdir. Bir semt
ekibine randevulu veya randevusuz
da gidebilirsiniz. Semt ekibinden birisi
ile kendi yerlerinde veya başka bir
konumda görüşebilirsiniz. Aynı

e-posta gönderebilirsiniz. Her bir semt
ekibinde farklı yardım görevlileri bir
arada hizmet sunmaktadır. Sizinle
birlikte düşünüp gerektiği yerde size
destek sunulacaktır. Bu yardımlarımız
ücretsizdir. Bize şu konular hakkında

zamanda kendi evinizde görüşme
yapmak için telefon edebilir ya da

sorularınız ile gelebilirsiniz:

Bakım

İş

Para

Buluşmak

Ev

Güvenlik

Sağlık

Her şeyi tek
başınıza yapmak
zorunda
değilsiniz

Semt ekibi neler yapar?

Semt içinde beraberce

Çalışanlarımız sizinle birlikte sorunun

Gerektiğinde başka yardım görev

ne olduğunu ve size hangi çözümlerin
uygun olduğuna bakarlar. Çalışma
şeklimiz sizin sorunuza ve sizin özel
durumunuza bağlıdır. Sizin ne yapa
bileceğinize ve doğrudan yakın
çevrenizin size ne şekilde yardım
edebileceklerine bakarız.

lilerini de çağırabiliriz. Semt ekibi bu
yüzden çevredeki diğer kuruluşlarla
da çalışmaktadır. Bunu daima sizinle
görüşerek yapacağız. Örneğin şu
kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz:

Bazen sorunuza verebileceğimiz basit
bir cevap yeterli olabilecektir. Daha
çok desteğe ihtiyacınız olduğunda,
birlikte bir plan yaparız. Semt ekibi
sizinle birlikte durumun ne olduğuna
bakacaktır.
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Ebeveyn ve Çocuk ekipleri
Aile hekimleri
Ruh sağlığı hizmetleri
Konut kurumları
Semt sakinleri grupları
Gönüllü kuruluşları
Semt bakıcıları
Sağlık hizmeti kuruluşları
Semt evleri

Amsterdam
Semt Ekibi ile
yardım daima
yakınınızda

Daha çok bilgi için

Kendi dilinizde yardım

Bizi Amsterdam’ın tüm semtlerinde
bulabilirsiniz. Size yakın muhakkak
bir semt ekibi vardır. Bir sorunuz mu
var? Yoksa sadece gelip tanışmak

Hollandaca bilmiyor musunuz? Bizde
İngilizce ve diğer dilleri de bilen çalışanlar
var. Sizin dilinizi bilen çalışanları bulmak
için elimizden geleni yapıyoruz. Ya da

mı istiyorsunuz? Her zaman buyurun
gelin. Bize telefon açabilir, e-posta
gönderebilir ya da semt ekibi yerlerimizin
birisine gelebilirsiniz. Web sitemizden
sizin semt ekibinizin adres ve telefon
numarasını bulabilirsiniz. Doğrudan biri
ile görüşmek için semt ekibi kuruluşu ile
şu numaralardan iletişime geçebilirsiniz:

tanıdığınız birisinden tercüme etmesi
için yardım isteyin. O kişi sizin için telefon
edebilir ya da sizinle randevunuza
gidebilecektir.

Centrum

020 557 33 38

West

020 618 49 52

Noord

020 435 45 55

Zuidoost

020 314 16 18

Zuid

020 235 91 20

Oost

020 462 03 00

www.buurtteamamsterdam.nl  
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Nieuw-West 020 667 51 00

