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اإليواء المؤقت 
لمبيت فيه عند الحاجة. نساعد  نقدم للشاب والشابة مكان آمن ل
 الشباب والعائالت على العثور على تسهيالت وحلول لألوضاع

 المعيشية الصعبة.

المساعدة الحوارية 
والشابات وعائالتهم من خالل وسائل  الشباب  ندعم ونساعد 
ُمحادثة. نبحث عن الحلول معاً، مع الشاب والشابة  الحوار وال
والعائلة ومع الجهات األخرى الداعمة للشباب والشابات. كما 
قة باألمومة  والدان على دعمنا، بخصوص األمور المتعل يحصل  ال

واألبوة.
اً يكون من الممكن حل األمر من خالل حوار قصير  ان أحي
ولعدد غير محدد من  الكالم طويالً  إلى  نستمع  أيضاً، ولكن 

اً.  المرات طالما كان ذلك ضروري

ً جعل نظام وُنسق النوم منتظما
نساعد الشاب والشابة على إصالح ُنسق ونظام النوم غير الُمنضبط، 

الدوام المدرسي وتدبر األمور اليومية األخرى. والذي يضر ب

الشباب أو الشابات أو  نا عن أي شيء متعلق ب من الممكن سؤال
باألمومة واألبوة. نقدم المساعدة بخصوص مختلف المصاعب 

اتية. في حاالت األمور اليومية وفي األزمات الحي

رفاهية  من  تعزز  التي  الشعبية،  يات  فعال ال بإنجاز  نقوم 
الشباب والشابات والعائالت. نقدم اإلمكانيات للمشاركة في 

م أفضل. جعل العال

ية  دعم االستقالل
اة  تقال بمفرده والتحول إلى الحي نساعد الشاب والشابة على االن

قلة.  المست

الدعم من خالل شبكة اإلنترنت 
نشارك في دردشة - سيكايسين )Sekasin(، حيث أنه بإمكان 
الغ موثوق به،  الشاب والشابة من خاللها التحدث مع شخص ب

اله.  بخصوص أي موضوع ُيشغل ب

المساعدة واالستشارات على مدار 
الساعة

الدعم المحلي والفعالية 
التطوعية

 أحصل عىل املساعدة
 بخصوص األشياء املناسبة يف 

ذلك الوقت الذي أكون 
 بحاجه إليها.

امبيره  شاب/ة، ت

 ” كل شيء من الممكن التعامل معه
هل تحتاج إلى المساعدة الستيضاح وضعك 

المعيشي؟ هل توجد في البيت أو في أماكن أخرى 
أمور صعبة، ترغب بأن تتغير؟

تواصل مع البيت اآلمن للشباب والشابات.
ا على المساعدة المجانية  •  سوف تحصل مّن

 بسرعة.
• نحن هنا من أجلك.

• سنبحث عن الُحلول معاً.

 يساعد الشباب والشابات والوالدين
 في البيت اآلمن للشباب مهنيون ومتطوعو 

الصليب األحمر.


