
برشور مشاوره 
مخصوص 

افراد معلول در برمن
مرور اجمالی

ناشر:
نماینده دولتی معلوالن
آزاد شهر هانزا برمن

Am Markt 20
28195 Bremen

یک نگاه سریع - 
 ما  10  پیشنهاد مشاوره 
ای از برمن ارائه می دهیم

و  \یا حسی  و  ذهنی  اختالل جسمی، روحی،  دارای  افراد  برای  برشور  این 
کسانی که مایل به کسب اطالعات بیشتر در مورد سیستم مشاوره موجود در 
شهر برمن هستند، در نظر گرفته شده است. به منظور تسهیل استفاده افراد 

دارای سابقه مهاجرت از امکانات موجود، این برشور به زبان های

زبان  به  همچنین  و  ترکی  روسی،  فرانسوی،  فارسی،  انگلیسی،  عربی، 
آلمانی استاندارد و ساده در دسترس است.

افراد دارای سابقه مهاجرت در برمن، به ندرت به مراکز مشاوره در زمینه 
»معلولیت« مراجعه می کنند. به نظر موسسات معرفی شده در اینجا، یکی 

از دالیل  این وضعیت فقدان اطالعات چند زبانه است.

را  برشورها  این  گسترده  توزیع  درخواست  و  هستیم  شما  تماس  منتظر  ما 
داریم.

arneolsen.de|sign :طراحی

LANDESVERBAND 
DER GEHÖRLOSEN 
BREMEN E. V.

KOM.FORT E. V. BERATUNG 
FÜR BARRIEREFREIES BAUEN 
UND WOHNEN

مرکز مشاوره عمومی »انجمن دولتی نانشنوایان برمن« این امکان را برای 
افراد ناشنوا در ایالت برمن فراهم می کند که هنگام داشتن سوال در رابطه با 
ادارات دولتی، پر کردن فرم ها، توضیح متون مختلف و غیره کمک دریافت 

کنند. 

مشاوره به زبان اشاره برگزار می شود. همچنین ترتیب دادن درخواست برای 
مترجمان زبان اشاره در آنجا صورت می گیرد. انجمن ناشنوایان همچنین خود 
به حفاظت  متعهد  نتیجه  در  و  داند  ناشنوایان می  منافع  را یک گروه حامی  
از منافع ناشنوایان در سیاست و سایر نهادها می باشد. مرکز مشاوره ساعت 
این  دهد.  می  ارائه  قبلی  وقت  تعیین  به  نیاز  بدون  عمومی  ای  مشاوره  های 
تا 18.30 و  از ساعت 17.00  ها  دوشنبه  از  کاری عبارت هستند  ساعات 
این، خدمات مشاوره  بر  تا 16.30. عالوه  از ساعت 14.30  چهارشنبه ها 
ماهانه در برمن هافن وجود دارد. شما می توانید از طریق اسکایپ یا اوو  )با 
شناسه gehoerlosenberatunghb( حتی به زبان اشاره به مرکز مشاوره 

دسترسی پیدا کنید. 

 مرکز مشاوره kom.fort یک مرکز ارتباطی برای همه شهروندان برمن است 
فعالیت  مانع و مناسب برای سالمندان  بدون  که در زمینه ساختمان و زندگی 

یا مشکالت  فردی  مورد سواالت  در  توانید  می  مشاوره،  مرکز  در  کند.  می 

استفاده از آپارتمان به صورت شخصی و رایگان مشاوره بگیرید. افراد سالمند 

و معلول و بستگانشان نمونه های مختلفی از محصوالت و امکانات موجود را 

در اتاق های نمایشگاه خواهند یافت. این محصوالت با منطبق ساختن محیط 

خانه به نحو مناسب، به زندگی مستقل این افراد در خانه خود کمک می کند.

عملیات  اجرای  کمکی،  تجهیزات  از  استفاده  به  مربوط  اطالعات  همچنین 

ساختمانی و تأمین مالی، و نیز بازدید از خانه یا مشاوره در محل ارائه می شود. 

)غیر رایگان( تیم kom.fort همچنین از معلوالن در ارائه درخواست برای 

هدف  نماید.  می  پشتیبانی  اجتماعی  رفاه  اداره  در  یا  پرستاری  مراقبت  بیمه 

ترویج  از محدودیت ها و  به مسئله رهایی  نسبت  آگاهی  افزایش   kom.fort

برچیدن موانع در فضاهای عمومی است.

انجمن دولتی ناشنوایان برمن
پاتریک جرج 

 Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen
تلفن 31-11 223-0421، فکس 11-39 0421-223

 dolmetscher@lvg-bremen.de :ایمیل
 www.lvg-bremen.de

gehoerlosenberatunghb :اسکایپ\اوو

انجمن kom.fort مشاوره برای ساختمان ها 
و زندگی بدون محدودیت

Landwehrstraße 44,  28217 Bremen
تلفن: 110 0421/790، فکس: 1120 0421/790

info@kom-fort.de :ایمیل
www.kom-fort.de

 Linien 2 und 10, Haltestelle Haferkamp

BLINDEN- UND 
SEHBEHINDERTEN-
BERATUNGSSTELLE

LANDESARBEITSGEMEIN-
SCHAFT SELBSTHILFE 
BEHINDERTER MENSCHEN 
BREMEN E. V.

و  رسانی  اطالع  خدمات  آنها  وابستگان  و  بینایی  اختالل  دارای  افراد  به  ما 
پشتیبانی حرفه ای ارائه می دهیم. ما به طور مستقل و رایگان در زمینه های 

زیر به ارائه مشاوره می پردازیم:
• مکالمات درباره وضعیت زندگی و دیدگاه ها 

  با نابینایی یا اختالل بینایی 
• ادعای حقوقی برای اخذ کارت شناسایی معلولیت سنگین 

  کمک هزینه نابینایی
•  لوازم کمکی

• توصیه های مرتبط به کمک به بینایی و روشنایی 
• اقدامات توانبخشی: 

 آموزش در خانه، یادگیری بریل،
  آموزش برای مسیریابی ایمن در ترافیک 

• فعالیت های اوقات فراغت
• مدرسه، تحصیالت، شغل

• اطالعات در مورد گروه های گفتگو

حامی مرکز مشاوره »انجمن نابینایان و کم بینایان برمن« است که به عنوان 
یک سازمان خودیاری، از سال  1908 منافع افراد نابینا و کم بینا را نمایندگی 

می کند.

برای مشاوره لطفا ثبت نام کنید!

انجمن دولتی خودیاری برمن یک سازمان پوشش دهنده و مرکز مشاوره برای 
افراد معلول و مبتال به بیماری های مزمن و بستگان آنها است. ما از نگرانی ها 
و نیازهای افراد معلول حمایت می کنیم، از تصمیمات و استقالل ایشان پشتیبانی 

می نماییم و ارتباطات آنها را ارتقا می دهیم.

انجمن دولتی خودیاری، به طور مستقل و رایگان به تمامی سواالت مشارکت 
کنندگان در زمینه های ناتوانی و بیماری های مزمن در تمام حوزه های زندگی 
مشاوره می دهد. مشاوره ها در مرکز مشاوره ما انجام می شود. دسترسی به 
مرکز مشاوره محدودیتی ندارد. ما همچنین از طریق تلفن و در صورت لزوم با 
حضور در محیط زندگی یا خانه شما به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازیم. 
در صورت ناتوانی ما از پاسخ به سواالت شما، می توانیم مرکزی را پیدا کنیم 

که بتواند به شما کمک کند.

آلمانی و انگلیسی است ولی در صورت لزوم  مشاوره های ما به زبان های 
از یک جلسه  استفاده  برای  ترتیب می دهیم.  به سایر زبان ها را  آن  ترجمه 

مشاوره، یک قرار مالقات هماهنگ کنید.

مرکز مشاوره نابیناییان و کم بینایان
Schwachhauser Heerstraße 266, 28359 Bremen

تلفن: 11 – 16 40 24 - 0421
beratung@bsvb.org :ایمیل

www.bsvb.org

انجمن دولتی خودیاری 
معلوالن برمن

Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen
تلفن: 14-0421/39777، فکس: 0421/38777-99

info@lags-bremen.de ،wagner.eutb@lags-bremen.de :ایمیل
 Haltestelle Gustavstraße, Linien 2 und 10, Regionalzüge bis

Bahnhof Walle
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LANDESVERBAND 
PSYCHIATRIE-ERFAHRENER 
BREMEN E. V.

SELBSTBESTIMMT LEBEN
BREMEN – BERATUNGSSTELLE 
FÜR BEHINDERTE MENSCHEN 
UND IHRE ANGEHÖRIGEN

انجمن ملی کاربران روانپزشکی )LVPE( انجمنی از کاربران روانپزشکی 

بدون  بهبود مراقبت های روانپزشکی و درمان  به  است که خواهان دستیابی 
اجبار و خشونت هستند. اعضای ما در کمیته های مختلف و گروه های کاری 

)به عنوان مثال در کمیته بازدید و کمیته ملی روانپزشکی(.

شده  شناخته  خیریه  عنوان  به  و  شد  تاسیس   1997 سال  در  برمن   LVPE
است.

 Klinikum )17 ما اولین چهارشنبه هر ماه ساعت 16 در محل انجمن )خانه
Bremen-Ost دیدار می کنیم.

ما متعهد به روش های جدید درمانی هستیم و می خواهیم از درمان های دارویی 
مخالف  اجباری  های  درمان  و  آمیز  خشونت  اقدامات  با  شویم،  دور  صرف 
هستیم، خواهان حمایت از حقوق بشر در درمان های روانپزشکی هستیم و می 
خواهیم گفتگوها و مشغولیت های معنادار بیشتری د اختیار افراد درگیر قرار 

دهیم.

ما به بیماران درگیری که به ما مراجعه می کنند کمک و راهنمایی و مشاوره 
ارائه می دهیم و همچنین می توانیم  شما را به گروه های خودیاری معرفی کنیم. 

انجمن ما داراي متون تخصصی و منابع اطالعات است.

زندگی مستقل )SelbstBestimmt Leben( یک مرکز مشاوره با کارکنان 
معلول برای افراد معلول است.

ما به افراد معلول، افراد نیازمند مراقبت و خانواده های آنها مشاوره می دهیم. 
مشاوره ما همه مسائل مربوط به معلولیت را در بر می گیرد. خود ما می توانیم 
به بسیاری از سواالت پاسخ دهیم. در غیر این صورت، ما سعی می کنیم مرکز 

دیگری که بتواند به شما کمک کند را برای شما پیدا کنیم.

مشاوره همچنین شامل کمک در ارائه درخواست ها و اعتراضات می شود.

برای ما نیز مشاوره به معنی کمک به مردم برای یافتن راه حل برای مشکالت 
خود است. مشاوره های ما به زبان های آلمانی و انگلیسی ارائه می شود. 

مرکز مشاوره همواره در دسترس است. 
 ،15 تا   11 ساعت  از  ها  شنبه  سه  و  ها  دوشنبه  و شخصی:  تلفنی  مشاوره 
از  لطفا  قرار مالقات.  با  تا 17  از ساعت 15  ها  پنج شنبه  و  ها  چهارشنبه 

دستگاه پاسخگوی ما نیز استفاده کنید، ما با شما تماس می گیریم.

انجمن ملی کاربران روانپزشکی برمن
)Haus 17( خانه انجمن

Klinikums Bremen-Ost
.Züricher Straße 40, 28325 Bremen

تلفن 47 93 98 0421/40
vorstand.lvpe-hb@gmx.de :ایمیل

www.lvpebremen.jimdo.com

زندگی مستقل )SelbstBestimmt Leben( برمن
Ostertorsteinweg 98, 28203 Bremen

تلفن 09 44 70 /0421، فکس 01 44 70
beratung@slbremen-ev.de :ایمیل

 www.slbremen-ev.de
ایستگاه بعد: Sielwall، خطوط 2، 3 و10.

کمک به زندگی برمن )Lebenshilfe Bremen( خود را وقف افراد دارای 
و  نوجوانان  کودکان،  برای  را  زیادی  پیشنهادات  و  است  کرده  معلولیت 

بزرگساالن ارائه می دهد. به عنوان مثال:
•  مشاوره

• پیشنهادات آموزشی برای خانواده ها، کودکان و بزرگساالن 
• پشتیبانی زودهنگام و حلقه های بازی

• پیشنهادات تفریحی و مسافرتی برای کودکان و بزرگساالن
• ارائه مسکن برای بزرگساالن دارای معلولیت های ذهنی

Lebenshil- ( تررکز مشاوره مهاجرت و معلولی در کمک به زندگی برمن
fe Bremen( به خانواده ها و افراد دارای معلولیت کمک می کند که از یک 
کشور دیگر یا به زبان دیگری صحبت می کنند. مشاوره رایگان است. هر هفته 
مشاوره به زبان های آلمان، ترکی و بلغاری ارائه می شود. قرار مالقات ها را 
می توان از طریق تلفن تنظیم کرد. مرکز مشاوره همچنین از متخصصین و 

موسسات پشتیبانی می کند.

 LEBENSHILFE BREMEN E.V.

انجمن کمک به زندگی برمن
Waller Heerstraße 55, 28217 Bremen

تلفن 0 -77 387 )0421(
فکس 99 -77 387 )0421(

info@lebenshilfe-bremen.de :ایمیل
www.lebenshilfe-bremen.de

SOZIALPSYCHIATRISCHE 
DIENSTE

INNERE MISSION
IN BREMEN

وظایف پنج مرکز  مشاوره\موسسه سرپایی اجتماعی - روانپزشکی 
مطنقه ای:

اطالعات و مشاوره برای افراد مبتال به بیماری روانی و معتاد )مواد اعتیادآور 

مربوطه.  منطقه  هر  در  آنها  موسسات  یا  همسایگان  بستگان،  برای  قانونی(، 

ارائه خدمات راهنمایی، درمانی و اقدامات توانبخشی )در بخش اعتیاد(. 

مراقبت و درمان در قالب پشتیبانی طوالنی مدت از افراد مبتال به بیماری های 

سنگین و بیماری های روانی مضمن و افراد معتاد که به وسیله سایر سیستم 

های امدادی دیگر به اندازه کافی تحت حمایت قرار نمی گیرند.  

مداخله در بحران به عنوان تبصره فوری از طریق بازدید از خانه یا در مرکز 

مشاوره با هدف ارزیابی م یزان بحران و شروع کمک های مناسب. 

ارزیابی ها در مورد زندگی تحت نظارت، در شرایط مراقبتی، مسکن با توجه 

به PsychKG، در مورد سواالت پزشکی و برای اداره خدمات اجتماعی.

دسترسی به مراکز مشاوره روانپزشکی - اجتماعی\

موسسات سرپایی در روزهای کاری از ساعت 8:30 تا ساعت 17.00

در دسترس بودن خدمات بحران روانپزشکی - اجتماعی 

)تلفن 33-790333(: روزهای کاری از ساعت 17.00 تا ساعت 21.00

آخر هفته\جمعه از ساعت 8.30 تا ساعت 17.00

با  کنند.  می  تغییر  زیادی  باشید، چیزهای  داشته  راه  در  ای  بچه  که  هنگامی 

نگرش به آینده، سواالت، شادی، گاهی اوقات حتی ترس، درگیری ها و بحران 
ها مطرح می شود. ما شما را با سواالتتان در رابطه با بارداری، سرپرستی و 

تولد قریب الوقوع تنها نخواهیم گذاشت.

برای والدینی که فرزند معلولی دارند یا منتظر فرزندی معلول هستند، نیاز ویژه 
ای برای گفتگو وجود دارد. یک مربی آموزش دیده در رابط با معلوالن، به 
مادران و پدران و خانواده های مبتلی مشاوره هایی متناسب با نیازهای ویژه 
این والدین ارائه می دهد. گفتگوها در اینجا می تواند تک نفره یا یا با حضور 

زوج باشد.

برای زنان درگیر با این مسئله، یک گروه خودیاری هدایت شده وجود دارد. در 
اینجا مادران کودکان دارای بیماری های مزمن \ناتوانی می توانند تجربیات، 
اندیشه ها و احساسات خود را مبادله و درک کنند. این گروه می تواند به این 
فهم کمک کند که در این وضعیت، زندگی خانوادگی با یک کودک معلول می 

تواند موفق باشد.

مراکز مشاوره
Nord, Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Bremen، تلفن 6606-1234

Süd, Buntentorsteinweg 122, 28201 Bremen، تلفن 22213-10
West, Gröpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Bremen، تلفن 22214-10

Mitte, Horner Str. 60-70, 28203 Bremen، تلفن 790333-10
Ost, Osterholzer Landstr. 51, 28325 Bremen، تلفن 408-1850

تماس:
انجمن مأموریت داخلی برمن

مونیکا کراتور، فارغ التحصیل-مدرس 
Blumenthalstraße 10-11, 28209 Bremen

تلفن: 0-34967-0421 )مرکزی(

DER LANDESBEHINDERTEN-
BEAUFTRAGTE DER FREIEN 
HANSESTADT BREMEN

در صورت نقض شدن حقوق معلولین، هر شهروندی می تواند به دفتر نمایندگی 
معلوالن مراجعه کند. این اداره با سیستم مشاوره و پشتیبانی موجود در دولت 
برمن به خوبی مرتبط است و با کمال میل اطالعات تماس این مراکز را در 
اختیار شما قرار می دهد. نماینده در انجام امور خود مستقل بوده و تنها از قانون 
پیروی می نماید. فعالیت های او در راستای ایجاد شرایط زندگی برابر در همه 
بخش های جامعه برای افراد دارای معلولیت و افراد فاقد معلولیت است. نماینده 

جایگاه یک میانجی را بین منافع افراد معلول و مدیریت اختیار می کند.

آزاد شهر  دولتی معلوالن  نماینده  از سال 2005  اشتاین بروک  یواخیم  دکتر 
هانزا برمن بوده و از سال 2015 ریاست کمیته مشورتی شرکت کنندگان را 
بر عهده داشته است. وظیفه کمیته مشورتی شرکت کنندگان حمایت و ترویج 
اجرای طرح اقدام دولت در رابطه با کنوانسیون حقوق معلوالن سازمان ملل 

متحد در دولت برمن است.

تیم نماینده منتظر تماس های شما است.

نماینده دولتی معلوالن 
آزاد شهر هانزا برمن 

Am Markt 20, 28195 Bremen
تلفن: 1818- 361 0421

office@lbb.bremen.de :ایمیل
www.lbb.bremen.de
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