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هل لديك شك ، أن يكون شخص ما متطرفاً ؟ 

هل تشعر بالقلق ، ألن شخصاً ما من محيطك ينتقد نوع 
معتقداتك ويحاول بعنف أن يفرض عليك أسلوب حياته الدينية ؟

هل لديك مخاوف عىل نفسك أو عىل اآلخرين ، ألن شخصا ما يربر 
العنف بالدين ويربط اإلرهاب بالدين وميتدحه ؟

نحن املكتب اإلستشارى ىف مجال التطرف الدينى نقدم لكم 
املساعدة، عندما تواجهه أو تتعامل مع األشخاص الذين يتعاطفون 

مع األفكار الدينية املتطرفة أو ينرشونها.

يسعدنا تقديم النصح لك ىف مكان عملك أو ىف مكان آخر محايد أو 
عرب الهاتف – بالطريقة التي تناسبك شخصيا. ال ترتدد ىف اإلتصال بنا 

هاتفياً. مكتبنا اإلستشارى معروف ىف مؤسستك .

مؤسستنا                ، هي مؤسسة غري حكومية، تعمل بشكل 
تطوعى من أجل جميع الناس من مختلف األعامر و األجناس 

واألصول املتعددة .

نقدم اإلستشارة ىف رسية تامة و يتسم إطارها باآلمان والثقة، 
وباللغات العربية واألملانية واإلنجليزية والكردية والروسية 

والرتكية.

خدماتنا اإلستشارية مجانية .

IFAK e.V.

املكتب اإلستشارى

املكتب اإلستشارى

املكتب اإلستشارى ىف مجال

إذا كان لديك شكوك أو أسئلة تتعلق بالتطرف وأشكاله
ميكنك اإلتصال بنا !

بكل رسور ميكننا مساعدتكم ! إذا كان لديك أسئلة أو مخاوف ، 
فيمكنك اإلتصال بنا .    

نقدم لك اإلستشارة ىف اإلطار التاىل :

الرسية التامة ! 	

بشكل مجاىن ! 	

بلغات عديدة  ! 	

باآلمان و بالثقة ! 	

التطرف الدينى
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منهجنا اإلستشارىكيف ميكننا مساعدتك ؟

BERATUNGSNETZWERK
GRENZGÄNGER

0234 687 266 64

نقدم لك ليس فقط اإلستشارة ولكن أيضا العالج النفىس فيام يتعلق 
مبجال التطرف الدينى .

ميكنك القدوم إلينا ، إذا كان هناك مزيد من املشاكل بسبب التطرف 
الدينى ، عىل سبيل املثال :

 املخاوف العديدة ، األحزان املستمرة أو غريها 	
من املشاكل النفسية .  

الخالفات الزوجية  املرتبطة باملرجع الدينى . 	

 التجارب الصادمة أو املؤملة، بسبب العنف والفكر 	
الدينى املتطرف .  

أزمات العقائد والحياة . 	

نساعدك أيضا ىف الحصول عىل مزيد من الدعم والبحث إليجاد مراكز 
إستشارة متخصصة للتواصل معها ، يف حال حدوث ضغوط نفسية أو 

مشاكل إدمان .

يرجى اإلتصال بنا !

الهدف منه هو من خالل التعليم واملشورة  ميكنك التعرف عىل 
عمليات التطرف ملنعه أو إذا حدث بالفعل ميكنك إتخاذ اإلجراء الالزم.

فريقنا مكون من أخصائني ىف علم اإلجتامع والرتبية ، ودارىس علوم 
الدين وأخصائني ىف علم النفس.

نقدم لك املشورة والدعم ، إذا كان لديك شكوك أو مشاكل أو أسئلة 
متعلقة بالتطرف الدينى. غالبًا ما تحدث النزاعات عندما يكون الناس 

قريبني العيش معا ولديهم آراء مختلفة.

نحن نقوى من عزميتك ونقوى املحيطون بك وأيضا نرافقك ، إذا 
كنت تريد ذلك أثناء املحادثات مع هيئات أخرى مثل مكتب شؤون 

األجانب ، ومكتب رعاية الشباب أو الرشطة. 

هذا مهم بالنسبة لنا :

نحن دامئا نناقش معا كيف وإىل متى ميكننا مساعدتك !

نحن نعمل سويا !


