
معلومات واستشارات لذوي اإلعاقة

وزارة الشؤون االجتماعية واالندماج في والية
هيسني

مفوضة ��ومة والية هيسن لشؤون ذوي  
اإلعاقة



يم تقد

القارئة العزيزة، القارئ العزيز،
إنهم على قدر كبري من األهمية بالنسبة إلينا! لذا ينبغي أن يكون

بمقدور ذوي اإلعاقة المشاركة في جميع مجاالت الحياة في
مجتمعنا، لكن كثريا ما يواجه ذوو اإلعاقة المشاكل والحواجز. هذه

الورقة اإلعالمية بمثابة مستشار لك. يجب أن يحصل ذوو اإلعاقة
على المساندة اليت يحتاجونها، ولهذا الغرض هناك جهة لتقديم

المشورة اسمها: المركز المستقل للمشورة ودعم المشاركة في
والية هيسني، أو اختصارا )EUTB( ، وهي مجانية ويمكنها أن تجيبك

وأسرتك عن الكثري من األسئلة. نريدك أن تحصل على استشارة
شخصية وأن تجد حلوال لمشاكلك.

كلوزه كاي 
وزير الشؤون االجتماعية

واالندماج

إيسر ريكا 
لشؤون الوالية  مفوضة 

اإلعاقة ذوي 
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حياتية مجاالت  في  المشورة  نقدم 
عة متنو

نعرض هنا جزءا صغريا من الجهات الحكومية وشركاء التواصل
الذين يتعاونون مع المركز المستقل للمشورة ودعم المشاركة

) EUTB( ، وغالبا ما تكون لذوي اإلعاقة أسئلة حول هذه الجهات،
وهناك المزيد والمزيد منها.

اإلعاقة ذوي  وبطاقة  اإلعاقة 
بطاقة بشأن  معلومات  على  ستحصلون 

الالزمة وإشعار اإلعاقة واالستمارات  ذوي 
بتمديد يتعلق  وما  اإلعاقة  مستوى  تحديد 

الكثري. ذلك  وغري  البطاقة 

لتعليم ا
موضوع حول  استشارات  على  ستحصلون 
والمدرسة األطفال  ورياض  المبكر  الدعم 

الكثري. ذلك  وغري  والكليات  المهين  والتأهيل 



والرعاية الصحة 
الرعاية حول  إجابات  على  ستحصلون 

بشكل المستشفى  في  والرعاية  المزنلية 
المساعدة، والوسائل  جزئي،  أو  كامل 
واالحتياطات التأهيل،  إعادة  وإعانات 

الكثري. ذلك  وغري  الوقائية، 

والتوظيف العمل 
التأهيل حول  إجابات  على  ستحصلون 

لذوي العمل  ومساعدة  العمل  أماكن  وتجهزي 
الفصل وورش الحماية من  اإلعاقة وضوابط 
بنظام العمل  وأماكن  اإلعاقة  لذوي  العمل 

الكثري. ذلك  االندماج وغري 

لسكن ا
عن البحث  بشأن  استشارات  على  ستحصلون 

ذوي مع  ليتالءم  السكن  وتعديل  مسكن 
بناء مسكن جديد أو  السن  اإلعاقة وكبار 

تحت السكن  وبشأن  المساعدة  والوسائل 
الكثري. اإلشراف وغري ذلك 



والشراكات التعاون 

يتعاون المركز المستقل للمشورة ودعم المشاركة ( EUTB ) مع
الكثري من المنظمات، ويمكنه توجيهكم إلى إحداها.

في الخريية  المنظمات  اتحاد 
الوالية

العمل وكالة 

الصحية الرعاية 

األجانب تمثيل  مجلس 

مفوضة شؤون ذوي اإلعاقة

االندماج مالحو 

المساعدة جمعيات 
الذاتية

الشؤون مكتب 
االجتماعية 

الرعاية مكتب 
االجتماعية

رعاية مكتب 
الشباب

الصحي التأمني 

التوظيف مركز 

ت ل�معيا ا



التحرير هيئة 
االجتماعية الشؤون  اإلعاقة/وزارة  ذوي  لشؤون  الوالية  مفوضة  الناشر: 

واالندماج في والية هيسن،
Wiesbaden 65193, 2 /2 a Sonnenberger Str:العنوان

هاتف:0611 / 0-3219
إنجل أليس  المسؤولة: 

ودعم للمشورة  المستقل  للمركز  التابعة  المشورة  مراكز 
( EUTB  ) المشاركة 

( ذوي  EUTB  ( المشاركة  للمشورة ودعم  المستقل  المركز  يدعم 
يمكن �ما  المشورة،  لهم  ويقدم  باإلعاقة  والمهددين  اإلعاقة 
المشورة على  الحصول  ألمانيا  أنحاء  جميع  في  أيضا  لعائالتهم 

والمشاركة. التأهيل  إعادة  قضايا  حول  المجانية 

المشورة تقديم  يتم  هكذا 
استكمال المشورات اليت تقدمها جهات أخرى• 
ُبشكل مستقل عن الدوائر الحكومية• 

نقدم النصح والمعلومات• 
قبل تقديم الطلبات لد� الجهات الحكومية• 
بالمشاركة معكم• 
يمكن تقديم المشورة بلغة اإلشارة األلمانية• 

لكننا ال نقدم االستشارات القانونية والدعم في قضايا االستئناف والدعاوى القانونية.

المستقل بالمركز  االتصال  معلومات 
( EUTB  ) المشاركة  للمشورة ودعم 

www.teilhabeberatung.de  :تجدونها على صفحتنا على اإلنرت�ت
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http://www.teilhabeberatung.de
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