Arabisch

Buurtteam Amsterdam,

مساعدة دائمة في الجوا ر
نقدم المساعدة بشأن األسئلة حول الرعاية المال السكن الصحة العمل االختالط األمان

نح ن ”“Buurtteam Amsterdam
هل لديك أسئلة تتعلق بالرعاية أو المال أو السكن أو الصحة أو العمل أو االختالط
أو األمان؟ يمكنك االتصال بمركز فريق الحي القريب من مسكنك في مدينة

أمستردام .تتوزع فرق الحي على جميع أحياء المدينة ،بما في ذلك الحي الذي
تسكن فيه ،حيث يمكنك زيارة المركز القريب من منزلك لطرح األسئلة التي

لديك .نجتمع بك كي نرى ما المطلوب فعله ومن هي الجهة المعنية بسؤالك .

ما هو ”“Buurtteam Amsterdam؟
هو مركز في
الحي الذي تعيش فيه حيث يمكنك زيارته
وطرح األسئلة التي لديك  .يمكنك زيارة فريق
 .الحي مباشرة أو من خالل موعد مسبق
يمكنك االتصال هاتفي ا أو إرسال بريد إلكتروني
إلى فريق الحي القريب منك لتحديد موعد في
إحدى المراكز التابعة له ،أو االتفاق على

اللقاء في مكان آخر ،أو في منزلك  .يتواجد
العديد من مقدمي الرعاية في المراكز
التابعة لفريق الحي ،حيث يتشاور مقدمي
الرعاية معك ويقدمون لك الدعم عند الضرورة
خدمتنا مجانية  .يمكنك االتصال بنا لطرح
األسئلة حول الشؤون التالية :

العمل

الرعاية

االختالط االجتماعي

المال

السالمة واألمان

السكن
الصحة

“Buurtteam
”Amsterdam
دائما وفي كل
مكان في الجوار

نتعاون معا في الجوار

ما هي مهام )(buurtteam؟

إذا لزم األمر ،سوف نتصل بمقدم رعاية آخر .لهذا
السبب يعمل فريق الحي أيضاً بالتنسيق مع
مؤسسات الرعاية األخرى في المنطقة .في جميع
األحوال ،نتصل بهذه المؤسسات بعد التشاور
معك .على سبيل المثال ،نحن نتعاون مع

يجتمع موظفينا معك لالستماع إلى أسئلتك
وإيجاد الحلول المناسبة لها .يعتمد أسلوب
عمل الفريق على طبيعة سؤالك ووضعك
الشخصي .سنرى ما يمكنك فعله بنفسك
وكيف يمكن لألشخاص القريبين منك
مساعدتك .في بعض األحيان ،قد يكون الرد
البسيط على سؤالك كافياً .إذا كنت بحاجة
إلى مزيد من الدعم ،سنضع معاً خطة لتأمين
هذا الدعم .سيجلس فريق الحي معك للوقوف
واالطالع على مجريات األمور .

• فرق اآلباء واألبناء
• أطباء األسرة
• الرعاية الصحية النفسية
• جمعيات اإلسكان
• جماعات المقيمين
• منظمات العمل التطوعي
• خدمات التمريض في األحياء السكنية
• مقدمي الرعاية الصحية
• المراكز االجتماعية في األحياء السكنية

فريق
 “Buurtteamالحي
”Amsterdam
دائما وفي كل
مكان بالجوار

تقديم المساعدة لك بلغتك األم

المزيد من المعلومات

ال تجيد التحدث باللغة الهولندية؟ يوجد لدينا
موظفين يتحدثون اللغة اإلنجليزية ولغات
أخرى .نحن نبذل قصارى جهدنا للعثور على
.موظف يتحدث بنفس لغتك

يمكنك الوصول إلينا في جميع المناطق
السكنية بمدينة أمستردام ،حيث يوجد هناك
دائماً فريق للمساعدة في الحي السكني
القريب منك .هل لديك سؤال أو رغبة في

أو يمكنك طلب المساعدة في الترجمة من
شخص تعرفه .بمقدور هذا الشخص أن يتصل
بنا نيابة عنك ،أو أن يرافقك إلى الموعد .

التعرف على خدماتنا؟ سيكون من دواعي
سرورنا التحدث معك .يمكنك االتصال أو
إرسال بريد إلكتروني أو زيارة إحدى فرق الحي
الخاصة بنا .ستجد على الموقع اإللكتروني
عنوان ورقم هاتف فريق الحي القريب من
محل سكناك .لالتصال المباشربمنظمة
): (buurtteam
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