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مركز أوليجس اإلجنييل لألرسة 

Evangelische Kindertagesstätte
Scharrenberger Straße

  مؤسسة رعاية األطفال الهنارية يف شارع
شارنبريجر شرتاسه

Monika Dalaff :إدارة
Scharrenberger Straße 2

42699 Solingen
Tel. (0212) 32 04 08

kita.scharrenbergerstr@
evkirche-ohligs.de

Bärbel Schweizer :القسيسة
Tel. 0160 / 96 62 46 28

baerbel.schweizer@evkirche-ohligs.de

Evangelische Kindertagesstätte
Uhlandstraße

مؤسسة رعاية األطفال الهنارية يف شارع أوالند 
شرتاسه

Sabine Rieke :إدارة
Uhlandstraße 19, 42699 Solingen

Tel. (0212) 6 27 30
kita.uhlandstr@evkirche-ohligs.de

Claudia Stark :القسيسة
Tel. (0212) 268 21 32

claudia.stark@evkirche-ohligs.de

www.evangelisches-familienzentrum-ohligs.de

يعارلا
Diakonisches Werk 

des Evangelischen Kirchenkreises Solingen
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen

Tel.: 0212 287-200
dw@evangelische-kirche-solingen.de

www.diakonie-solingen.de

املقرات واالتصال 

Diakonisches Werk des Evangelischen
Kirchenkreises Solingen

منمظة Diakonisches Werk التابعة للدائرة الكنسية اإلجنيلية يف زولنجن
Kasernenstraße 23, 42651 Solingen

Tel. (0212) 287 - 200, www.diakonie-solingen.de

Lebenshilfe für integrative Kinder- und Jugendförderung
Frühförder- und Beratungsstelle

تقدمي املشورة من أجل الدمع التاكميل لألطفال والشباب
مراكز الدمع املبكر واالستشارة

Alexander-Coppel-Straße 19-21, 42651 Solingen
Tel. (0212) 59 95 - 440

www.lebenshilfe-solingen.de

Praxis für Logopädie Ursula Diel

عيادة أورزوال ديل لعالج النطق
Emscherstraße 4, 42697 Solingen

Tel. (0212) 382 39 12

Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes

اخلدمة االجمتاعية العامة ملكتب رعاية الشباب
Kieler Straße 17 
 42697 Solingen

Tel. (0212) 290 - 52 27

Kommunales Intergrationszentrum
Regionale Arbeitsstelle Elementarpädagogik

مركز البلدية لإلندماج
وظائف حملية يف الرتبية االبتدائية

Frau Ingmar Zerbin-Melcher
Rathausplatz 1, 42651 Solingen

Tel. (0212) 29 02 55 57, www.raa.solingen.de

Praxis für Erziehungsberatung, Verhaltenstherapie und Lernen
Christa Flocke

عيادة استشارات الرتبية وعالج السلوك والتعمل
Zweibrücker Straße 8, 42697 Solingen

Tel. (0212) 380 47 50, www.christa-flocke.de

Bergische Volkshochschule

 ماعلا يفاضإلا ميلعتلل لاتربوف نجنيلوس ندم داحتا
ةيرسألا ةيبرتلا كلذكو ينهملاو

Zweckverband der Städte Solingen - Wuppertal für allgemeine und 
berufliche Weiterbildung sowie Familienbildung 

Birkenweiher 66, 42651 Solingen
www.bergische-vhs.de

رشاكء التعاون يساعدوننا



من أمه األهداف األرسية السياسية حلكومة مشال الراين-
ويستفاليا اإلقلميية هو دمع اآلباء واألمهات يف تربية أطفاهلم يك 

يمتكنوا من التوفيق بني األرسة والعمل بصورة أفضل.

ومنذ ما يزيد عن اثين عرش أعوام يتحمل مركز أوليجس اإلجنييل 
لألرسة املسوئلية يف جممتع متغري.

وتشلك مؤسسة رعاية األطفال الهنارية اإلجنليلية بشارع 
شارنبريجر شرتاسه ]Scharrenberger Straße[ بالتعاون مع 

مؤسسة رعاية األطفال الهنارية اإلجنليلية بشارع أوالند شرتاسه 
]Uhlandstraße[ مركز أوليجس لألرسة.  

حنن نقدم االستشارة املبكرة واملعلومات واملساعدة يف خمتلف 
مراحل احلياة. ويقدم مركز األرسة اإلجنييل مساحة للقاء

والتواصل والتبادل. ويدعو إىل إدراك تنوع الثقافات واألديان 
واالعرتاف به، مكا حيارب اإلقصاء وومص اآلخرين بالعار. 

مكا أن العروض اليت يقدمها مركز األرسة متاحة للك اآلباء 
واألمهات واألطفال يف احلي، بغض النظر عن توجهاهتم الدينية 

والفكرية. 

والكثري من هذه العروض جمانية.

ومجيع األطفال موضع ترحيب ويمت دمعهم
 بصورة تناسب لٍك مهنم.

كذلك حيظى اآلباء واألمهات بالدمع يف أمعال
 التعلمي والرتبية من خالل العروض االحرتافية.

إن مركز األرسة يهسم يف امجلع بني األرسة
 والعمل بصورة أفضل.

أما اإلشعارات واملنشورات فهي متاحة يف مركز األرسة.
ميكنك االطالع عىل املزيد من عروض إبرشية أوليجس اإلجنيلية 

يف جريدة اإلبرشية أو يف املوقع اإللكرتوين: 
www.evkirche-ohligs.de

مركز أوليجس اإلجنييل لألرسة العروض واخلدمات

االستشارة والدمع

حمادثات استشارة خصوصية مع معاجلني/
معاجلات مدربني

الرعاية الروحية

حمادثات استشارة مع معاجلة النطق

االستشارة مع إدارة احلضانة ُتدد باتفاق مسبق

مقهى اآلباء الدوري

عروض التوفيق بني األرسة والعمل 

عىل سبيل املثال

غداء اآلباء واألمهات

عروض االستشارات الصديقة لألرسة

ترتيب العثور عىل جليسة أطفال

ترتيب رعاية الطوارئ

يف حاالت الزناع: توفري املعاجلني و حال 
رغبتمك التوجيه أيًضا

الرعاية الهنارية

 ترتيب الرعاية الهنارية بالتعاون مع مكتب رعاية الشباب
مبدينة زولينجن

استشارة اآلباء واألمهات والرشاكة يف الرتبية 

عىل سبيل املثال

االستشارات املتعلقة بالزواج واألرسة والرتبية
Vlad Chiorean

ندوات/ أمسيات تربوية لآلباء

عروض اآلباء واألمهات يف خمتلف جماالت التعلمي

عروض يف جمال الصحة واحلركة وإشغال وقت الفراغ

دمع النطق والكشف املبكر عن 
تشوهات المنو

(HAVAS 5 عىل سبيل املثال) اختبار لغوي مناسب للعمر

مرشوعات دمع النطق (عىل سبيل املثال المسع واإلصغاء 
والتعمل) لتطوير الويع الصويت

 (BISC) مهنجية خاصة للكشف املبكر عن ضعف القراءة/ الكتابة

اختبار اإلدراك البرصي وفقا ملاريانا فروستيج
مهنج املالحظة „مغامرة الساحرة الصغرية“

مُيكنك معرفة عروضنا احلالية من امللصقات أو املوقع اإللكرتوين: 
evangelisches-familienzentrum-ohligs.de

عالوة عىل ذلك حنن نقوم بتقدمي معلومات االتصال الرسيعة 
واهلادفة مع اجلهات األخرى، عىل سبيل املثال: استشارات النساء 

ونوادي امجلباز والنوادي الرياضية والعيادات العالجية. 

العروض واخلدمات


