
ومركز استشاري للمرأة وعائلتها -تعليم دولي  

HÎNBÛN 

Brunsbütteler Damm 17 

13581 Berlin - Spandau 

(gegenüber den Spandau Arcaden) 

 

Telefon:  030 - 336 66 62 

Fax:                     030 - 335 69 36 

email: info@hinbun.de 

www. hinbun.de 
 

Verkehrsverbindungen: Bus, S- / U- Bahn und  

Regionalbahn bis Rathaus Spandau   

 

Mitarbeiterinnen 
Sabine Knepel             Brigitte Körner 

Eva Rudolph                     Kurdistan Asaad             

Nazdar Taha-Balata   Amsha Dawod 

Marianne Leubner     
                                  

Finanzielle Förderung:                                                    

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und  

Gleichstellung 

Bezirksamt Spandau 

 

Träger: Evangelischer Kirchenkreis Spandau -             

Jüdenstr. 37- 13597 Berlin 
 

 

 استشارة اجتماعية عامة

19:00الى الساعة  16:00كل يوم اثنين من الساعة   

13:00الى الساعة  10:00كل يوم أربعاء من الساعة   

  13:00الى الساعة  10:00كل يوم جمعة من الساعة 

 او بعد حجز موعد

 

 استشارة حول نقطة نزاع

 حجز موعد مسبقا

 

 تقديم االستشارة حول مشاكل العنف المنزلي

 

يوم ١٤استشارة قانونية مع محامي، كل   

  .19:00الى الساعة  17:00يوم االثنين دائما من الساعة 

 

 استشارة مهنية

 دورات تعلم كتابة طلبات البحث عن عمل او دراسة

 حجز الموعد مسبقا

 

 -التركية  -العربية  -الكردية -نحن نتحدث اللغة األلمانية 
البرتغالية -الفرنسية  -االنگليزية   

 

 هينبون

  030  3366662 تلفون 



 

  عروضنا االستشارية
 

 هينبون هي كلمة نابعة من اللغة الكردية ومعناها:

  خبرة جديدة" -" تعلم

 
 
جتماعيةا  

 * المساعدة في التعامل مع الدوائر والبيروقراطية
  * معلومات حول حق الحصول على االعانة االجتماعية

  * المساعدة في مأل االستمارات وتقديم طلبات االعتراض
  * تقديم االستشارة للعاطلين عن العمل، فرص التعليم

* تقديم االستشارة حول المشاكل اليومية والشخصية، 
     يتعلق باالسرة والتعليم  فيما 

 
 صحية

* تقديم االستشارة والمعلومات حول التغذية والوقاية 
  الصحية 

  * معلومات حول نظام الصحة األلماني
 

 

االجتماعية -النفسية   
* تقديم االستشارة حول المشاكل العائلية، بسبب االفتراق 

 او العنف المنزلي
 

 الموعد يحجز مسبقا!
  

 استشارة قانونية
حقوق اللجو -يوم وبانتظام، حول اإلقامة ١٤* كل   

             
يفّضل تسجيل االسم قبل موعد االستشارة   

 
             

 

 

 

   
 

 

 

 

 عروض مفتوحة
فطور النساء   
10:00في اول أربعاء من بداية كل شهر، الساعة    

صباحا    
سفرات علمية ورحالت استكشافية للمدينة   

 نوروز 
برأس السنة الكردية الجديدة االحتفال    
آذار    21او  20 في    

هينبون هي مؤسسة دولية ، والتي هي مفتوحة 
  للنساء بصورة دائمة. 

والثقافة  فعاليات تقديم معلومات حول المواضيع االجتماعية، السياسية  
 الجديدة

  تواصل التعليم الثقافي للكوادر المختصة في المؤسسات 
العامة   
  هينبون لها الخبرة في تقديم االستشارة، في المرافقة 
وفِي تنظيم الدورات للمتطوعين    

 دورات تعليمية 

  دورات تعليم اللغة األلمانية ودورات ابتدائية للمشاركات ذو 

التعليم المنخفض   

دورة تعليم اللغة األلمانية تسمى االم/ الطفل   

 

هينبون تتابع بعروضها ونشاطاتها، األهداف االساسية 
لتعزيز المشاركة االجتماعية المتساوية للزائرين 

والزائرات وعوائلهم. والشرط األساسي لهذا ، هو 
االنفتاح على كل ثقافات المؤسسات في مجتمعنا، حتى 
يتيح للمهاجر/ المهاجرة استخدام الموارد االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية القائمة. وفِي هذا السياق يمكن 

اعتبار هينبون كجسر ومؤسسة في طريقها الى ان تصبح 
 كجزء مستقل في المجتمع.

 مجموعات او مجاميع
  البحث عن عمل وتعليم، التدرب على كتابة طلب عمل 

 في مجموعات صغيرة     
 االتفاق على موعد مسبقا

 
گروب النساء -هينبون   

بعد الظهر 16:00- 13:00كل خميس من الساعة     
  اقرأ اللغة األلمانية -اكتب -تكلم 
تعلم القواعد االساسية االولى لتعلم العزف على  -ظهيرة موسيقية  

  الناي والگيتارة
بعد الظهر 18:00-15:00كل ثالثاء من الساعة    

 
 << مشروع او بروجكت

 مشروع او بروجكت 

" مشروع المرأة الوحيدة المعيلة" تطوير نماذج العمل الفردية  
  واآلفاق المهنية للنساء المعيالت


