ستادسميخونن :قسم االرشاد

قسم تحويل المكالمات (المقسم):
0317 5536 00

معلومات االتصال
صوفيا بلومكفست ،مرشدة

أوقات الدوام

تلفون:

يوم السبت واألحد
يوميا ماعدا ي

031-7553695

نستقبل أوال الزيارات المحجوزة
مسبقا.

ر
ون:
ر
البيد االلكب ي
Sofia.blomqvist@stadsmissionen.org

نستقبل الزيارات العفوية بحسب
توفر الوقت.

الرش اركسون
تلفون0317 5536 9 3 :

العنوان:

ر
ون:
ر
البيد االلكب ي

Stadsmissionens
vägledning

Lars.eriksson@stadsmissionen.org

Drottninggatan 33

كاتارينا كرانفلت ،مرشدة
تلفون0317 5536 6 4 :

Stadsmissionens
vägledning

ر
ون:
ر
البيد االلكب ي
Katarina.granfelt@stadsmissionen.org
يوناس لندهولم ،مرشد
تلفون0317 5537 51 :
ر
ون:
ر
البيد االلكب ي
jonas.lindholm@stadsmissionen.org

411 14 Göteborg

ما هو قسم االرشاد يف منظمة ستادسميخونن
تغيبه لكنك ال تعرف كيف
االرشاد يف منظمة ستادسميخونن موجه اليك انت الذي تعيش وضعا صعبا تريد ر
تفعل ذلك.
الكثب من األسئلة ومنها:
هناك
ر
سكن؟
حي أصبح دون سكن أو مهدد بالطرد من
_ لمن أتوجه ر
ي
يمكنن تقديم طلب الحصول عىل الدعم االقتصادي من مكتب الخدمة االجتماعية؟
_ كيف
ي
_ كيف تتم اجراءات تسوية الديون؟
يساعدن يف البحث عن عمل أو تعليم؟
_ من يمكنه أن
ي
يمكنن كأحد الوالدين أن أحصل عىل هذه المساعدة؟
_ لدي طفل بحاجة للمساعدة .أين
ي
سنقوم معا بمعالجة هذه المسائل.
الت يمكنك الحصول عليها؟
ما نوع المساعدة ي
الدعم الذي تحصل عليه يرتكز عىل أساس ما أنت بحاجة للمساعدة فيه حيث نضع وفقا لذلك خطة ر
مشبكة.
تكون من ضمن مهام بعض المرشدين مساعدتك يف االتصال بمكتب الخدمة االجتماعية ،صندوق الضمان
االجتماع ،ومؤسسات الرعاية الصحية .ومعن هذا أننا قد نرافقك يف مراجعاتك أو نقوم معا باالتصال هاتفيا.
ي
مالحظة :نحن ال نملك شققا أو أماكن للسكن .كما أننا ال نملك ماال للتوزي ع.
كيف أتمكن من االتصال بكم؟
يمكنك االتصال بنا بوسائل عدة .فتجد ف موقعنا عىل ر
االنبنت استمارة اتصال حيث يمكنك أن تعرض فيها ما
ي
أنت بحاجة للمساعدة فيه ونحن بدورنا سنقوم باالتصال بك.
ادخل عىل موقعنا
www. Stadsmissionen. org
ثم ابحث يف
Vägledning
ر
المباش أو عىل قسم تحويل المكالمات .ستجد معلومات االتصال خلف الصفحة.
أو اتصل بنا عىل هاتفنا
من الممكن أن نحجز لك ر
مبجم اذا احتجت لذلك.
ستجد منا ر
البحيب الحار لدى اتصالك.

