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 هاتف األطفال والشباب في مدينة فيسبادن.
.هاتف في وجه الحزن  

 التوصيف:

والشباب مجموعةً تقريباً. يتواجد هاتف األطفال  80تتواجد هواتف لألطفال والشباب في جميع أنحاء ألمانيا. هناك ما مجموعه 

تصال بهذا الرقم . واال116111 عاماً. يمكن لألطفال والمراهقين االتصال بنا من أي مكان. الرقم هو: 30في فيسبادن منذ 

ر عن ذلك بهذه الطريقة: كل ا بما قلته. نحن نعب  مجاني. ليس على من يتصل بنا أن يقول من هو أو من هي. نحن ال نخبر أحدً 

كما يمكنك أيضاً كتابة بريد إلكتروني لمستشارينا. يمكنك الحصول على مزيٍد من المعلومات عن طريق  شيء مجهول وسري.

 .www.numberkummer.deموقعنا على اإلنترنت 

ليست كل المحادثات سهلة. أحياناً تجعلنا حزينين. وفي بعض  لدينا مكتٌب في مدينة فيسبادن. وسنرد على مكالماتك من هناك.

كبيرة. يمكن لمستشارينا التحدث إلى أشخاٍص آخرين حول هذا الموضوع. ولكن فقط مع مستشارين  لعلق األمر بمشاكاألحيان يت

 الحوارات. نسمي ذلك " اإلشراف ".و آخرين. أو مع المحترفين الذين يعرفون الكثير عن المشاكل

ُب المستشارين. نقوم بذلك في كل عام. يوجد حالياً حوالي  ل تكاليف  استشارً م 35نحن نُدر  في فيسبادن. تقوم مدينة فيسبادن بتحم 

عملنا. والية هيسن تدفع المال لنا أيضاً. كما نحصل على التبرعات. نستخدم هذا المال لتغطية نفقاتنا. لإليجار والتدريب بشكٍل 

 وها "الُمشرفة".و جيد. نحن ندعرئيسي. كما ندفع راتب موظفتنا التي تساعد المستشارين. وهي تتكفل بأن يسير كل شيء على نح

 

 من نحن:

عاماً. ولكن هناك أيضاً مستشارون كبار في  16عمرها عن \يمكن ألي شخص يريد االنضمام االتصال بنا. يجب أال  يقل عمره

مختلفة. فالبعض يذهب إلى المدرسة أو يدرس في الجامعة  هتماماتٌ او لديهم مهنٌ  نا متنوعون للغاية.والسن. ولهذا مستشار

 والبعض اآلخر يذهب إلى العمل وآخرون متقاعدون.

خمسة أشخاٍص في الوقت الراهن. يقوم مجلس اإلدارة بقيادة المنظمة. كل من وهو يتألف من لدى منظمتنا مجلٌس لإلدارة. 

عدة األطفال والمراهقين. وهم ال يحصلون على أي أمواٍل لقاء عملهم. يعمل في منظمتنا كان قد أنضم إلينا ألنه يرغب في مسا

 "الُمشرفة". واالستثناء الوحيد ه

 

 ما نقوم به:

منة ثنين إلى يوم السبت بين الساعة الثانية والثاستشارات لألطفال والمراهقين عن طريق الهاتف. نقوم بذلك من يوم االم االقد  نُ 

يعرف بأنه يتحدث إلى مستشاٍر شاٍب  ،ستشارات في أيام السبت. فعندما يتصل شخٌص ماالن وحدهم اوم المراهققد  مساًء. يُ 

مختلفٍة للغاية. يعاني من يتصلون في بعض األحيان من مشاكل مع آبائهم وأمهاتهم أو مع  لإلى هموٍم ومشاك أيضاً. نستمعُ 

 أيضاً مشاكٌل متعل قةٌ بالحب وبأجسادهم وجنسهم.وآخرون تشاجروا مع صديقهم أو صديقتهم. وهناك  إخوانهم وأخواتهم.

ض للضرب. وآخرون يقولون  سهم. نهم يؤذون أنفإهناك أيضاً قضايا صعبة للغاية. في بعض األحيان يقول شخص ما أنه تعر 

ن اهقون الذييتصل األطفال أو المر مكالماٌت مزيفة.كذلك هناك وعتداء الجنسي. هناك أيضاً مكالماٌت هاتفيةٌ تتعامل مع االو

الحصول على القليل من المرح فقط. في بعض األحيان يريدون التخلص من بذلك ليس لديهم مشاكل على اإلطالق. يريدون 

يجب على مستشارينا التكيف مع العديد من األشخاص. وعليهم أيضاً أن يتفاعلوا بسرعة. فكل   مزاج سيء أو يريدون إزعاجنا.

 مختلفةً.مكالمة هاتفية تكون جديدةً و

نتباههم لما يُقال ويحاولون المساعدة. يناقشون مع ايستجيب جميع المستشارين للمتصلين بشكٍل شخصي جداً. يعيرون 

المتصل ما قد يكون األفضل. في بعض األحيان يقدمون النصائح. وفي أحياٍن أُخرى يمكنهم أن يمنحوا الراحة. من الجيد أن 

 عده.يأتي المتصل بأفكاٍر يمكن أن تسا
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سماً. ال نقوم بطلب عنواٍن أو رقم هاتف. كما ال تظهر المكالمة في فاتورة هاتف الوالدين. ولهذا اكل من يتصل بنا ال يعطي 

ستثناء اال يسمح لنا بالتحدث إلى أي شخص بشأن المكالمات بوالعديد من األطفال والمراهقين على االتصال.  يتجرأ

 للجميع. به اس الذين يساعدوننا كمشرفين. ولكن اإلخبار عنها غير مسموحٍ مستشارينا. ونتحدث مع الن

 

 نضمام؟كيف يمكنني اال

نتحدث أوالً مع المهتمين. ويتبع ذلك التدريب. يستغرق ذلك حوالي المائة ساعة.  نحن نبحث عن أشخاٍص يرغبون بالعمل معنا.

 مساًء ضمن أيام األسبوع.تكون المواعيد أحياناً في أيام السبت وفي أحياٍن أُخرى 

يتعلم مستشارونا حول المشاكل التي يعاني منها األطفال والمراهقون. يتعلمون كيفية التعامل معها. يجب أن يحبوا األطفال 

ل ضغط العمل. كما يجب أن يكونوا متسامحين مع اآلراء األُخرى وأن   كونتوالمراهقين. ويجب أن يكونوا قادرين على تحم 

منظمة هاتف األطفال والشباب مدعومة من قِبَِل منظمة "هاتف في وجه الحزن" وهي عضٌو  رة على اإلصغاء جيداً.لديهم القد

 تحاد األلماني لحماية الطفل.في اال

 

 تصال بنا:اإل
Kinder- und Jugendtelefon Wiesbaden e.V.  

Landgrabenstraße 2 

65199 Wiesbaden 

 

Tel.: 06 11 97 40 062 

E-mail: kjt-wiesbaden@t-online.de 

www.kjt-wiesbaden.de  

 

 


