
 للمتبرعين و المساعدين 

. نرجو منكم التبرع  رغم كثرتهاالتبرعات التي قدمت  منن حجم الكارثة أكبرألمازلنا بحاجة لكثير من التبرعات  ؟مساعدة محددةهناك هل 

. يةى أحد الحسابات التالالتبرع عل  

.ذلك نرجو االقتصار على التبرع الماليى بها لعدم التبرع باألشياء العينية ألن المخازن مأل نرجو منكم   

ى  ت الشرطة حيث توجد مراكز مخصصة لإلغاثة و علمناطق المنكوبة لتقديم المساعدة كما نوهإلى النرجو منكم عدم التوجه لوحدكم 

.ن التوجه إليها عند الرغبة بتقديم المساعدةهتمي الم  

 

 حسابات التبرع كاألتي  

 

Spendenkonto Caritasverband Westeifel e.V. 

Pax-Bank e.G., Trier 

IBAN: DE32 3706 0193 3003 9390 99 

BIC: GENODED1PAX 

weitere Spendenkonten: 

Spendenkonto Diözesan-Caritasverband 

Pax-Bank 

IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21 

BIC: GENODED1PAX 

Spendenkonto Caritas Stiftung Menschen in Not 

IBAN: DE43 3706 0193 3017 0010 18 

BIC: GENODED1PAX 

 

 

. الزمينتقدم لكم فيها الخدمات و التوعية و النصح ال ، ممراكز الكاريتس موزعة بوفرة حولك  

.. جودة على األرقام التاليةيمكنكم التواصل معنا عبر خدمة الهاتف المو  

Bitburg 06561 / 96 71 0 

Brodenheckstr. 1, 54634 Bitburg 

 أوقات الدوام  

 Uhr 16.00-14.00 و  13.00-8.30 الخميس - االثنين



 Uhr und nach Vereinbarung 13.00 - 8.00 الجمعة 

Daun 06592 / 95 73 0 

Mehrener Str. 1, 54550 Daun 

 أوقات الدوام 

 u. 14.00 - 16.00 Uhr 13.00 - 8.00 الخميس - االثنين

 Uhr und nach Vereinbarung 13.00 - 8.00 الجمعة

Prüm 06551 / 97 10 90 

Kalvarienbergstr. 1, 54595 Prüm 

 أوقات الدوام  

الجمعة   – االثنين  Uhr 16.30-14.00 الخميس + االثنين ,8.00-13.00

 و أيضا مع تحديد موعد 

 

 

 نصائح للمتضررين من الفيضانات  

تبدأ بطلب المساعدة؟ من الفيضانات و ال تعرف أين  متضرر هل أنت  

من  قدم و ساق لتقديم لكم المساعدة الالزمة  ىعل ئما()دا. نحن جاهزونموظفينالرجاء عدم التردد في طلب موعد مع أحد العاملين أوال

.  راتكم المتعلقة بهذه الكارثةعلى استفسااجابات   

و اقتراح الحلول  ذه الكارثة ما يجول في ذهنكم من استفسارات من كيفية التعامل مع هعيمكننا مثال المساعدة في تقديم تفسيرات وافية 

.المناسبة للتأقلم مع هذه الكارثة  

اترة نفسيين و دك, رجال البنوك و أيضا من مهندسين معمارينتكم المطروحة سئلى ألخبراء الذين يستطيعون الجواب علالقد زودنا فريقنا ب 

.هم جاهزيين لتقديم محادثات معكم عن الوقائع  

. حيث أن مع مرور الزمن قد تظهر مشاكل نفسيةفي الحاضر و المستقبل  متوفرة  مساعدتنا لكم ستظل   

. المساعدةكاريتس موجود في األماكن المنكوبة لتقديم كافة الخدمات و في األسابيع القادمة سيكون ال  

. هذه الخدمات ستكون متوفرة إذا كنت موجودا في أحد مراكز الخدمات  

 

 المساعدات المتتالية المتوفرة  

 رعاية األطفال بدوام جزئي  

Caritas- Familienservice 

Familienpatenschaften/ Wellcome 

 )االطفال لسن الثالثة( 



 مالبس مجانية 

Kleiderbörse Daun, Maria-Hilfstr. 5 

Tel.: 0 65 92 / 95 73 0 

- Kleideroase Jünkerath, Bahnhofstr. 15 

Tel.: 0 65 92 / 95 73 0 

- Dienststelle Bitburg, Brodenheckstr. 1 

Tel.: 0 65 61 / 96 71 0 

 

 أدوات تعقيم و نظافة  

 Dienststelle Bitburg 

 

 مواد غذائية 

Gespendete Lebensmittel für Flutopfer werden 

über die Prümer Tafel, Tiergartenstr. 31 verteilt 

Tel.: 0 65 51 / 97 10 90 

 

 

ع  ر ف  ي  لب  الخ  ج  ر ي  ي  ل الخ   

 

ف  اليكساندر كناو قال الدكتور  لقد أحزننا حجم الدمار و فقدان الكثير من األرواح خالل هذه الكارثة كما  

ررة   ض  لات  المن  دم الدعم الكامل و المساعدات  للعائ  ق  س ت  ت  مة  الكاري 
ظ   من 

 


