
  به سيل زدگان کمک
  در يک نگاه

  غرب آيفل کاريتاس
  وکمک کنندگان کنندگان اهدا برای

  
  زد گان سيل وياوران کنندگان اهدا براینگاه  يک در
 سيل فاجعه اثر در وارده خسارات اما شده است، بانکها واريز حسابهایبه  زيادی مالی کمکهای حاضر حال در دهيد؟ب انجام خاصی کمک خواهيد می ياآ
 از ما .کنيد مالی کمک زير  شده مشخص حسابهای   از يکی بهخواهش می کنيم  الزم ونياز است. همچنان زيادی پول که است زياد آنقدر کلی طور به
بايد کمک  ابتدا است، درنبارهای ما پر شده ا تمام  ظرفيت ، غيرنقدی را قبول کنيم کمکهای توانيم نمی ديگر حاضر حال در که دکني درک خواهيم می شما

لطفأ به هيچ عنوان  به مناطق آسيب خورده از سيل سفر نکنيد که  شود . توزيع و طبقه بندی بشود و ميان سيلزدگان سازی جدامرتب،های غير نقدی 
ً  ، کنيد کمک فعاالنه يدخواه می اگر. کند می جلوگيری کار اين از که است روز چندين پليس ببينيد آيا آنجا کمک می نوانيد انجام دهيد.  از يکی با لطفا

  .بگيريد تماس شده ايجاد منظور اين برای ويژه به که هماهنگی دفاتر
مالی هایکمک سابح    

  Caritasverband Westeifel e.V.  
 Pax‐Bank e.G., Trier  
 IBAN: DE32 3706 0193 3003 9390 99  
 BIC: GENODED1PAX 

 حسابهای اهدايی بيشتر  
اسقفی کارياتاس انجمن مالی کمک حساب  

Diözesan‐Caritasverband  
Pax‐Bank 
 IBAN: DE43 3706 0193 3000 6661 21 
 BIC: GENODED1PAX 

نيازمند افراد کاريتاس بنياد اهدايی حساب  
IBAN: DE43 3706 0193 3017 0010 18 
BIC: GENODED1PAX 

 اهدای کليه خدمات کاريتاس نزديک شما
 

 که است اين راه ترين سادهما مراکزی در نزديکی شما داريم  . دهيم می ارائه پروم و داون ، بيتبورگ در خود دفاتر در را مشاوره و خدمات انواعما
  .بگيريد را تان نزديکی در ما دفتر مرکزی تلفن شماره

 بيتبورگ
 Bitburg 06561 / 96 71 0 
 Brodenheck str. 1  
 54634 Bitburg 

 :کار ساعات  
  16:00 تا 14:00 و 13:00 تا 8:30 شنبه پنج الی دوشنبه  
 قبلی وقت تعيين با و 13:00 تا 8 :00ها  جمعه  

    داون
 Daun 06592 / 95 73 0 
Mehrener Str. 1  
 54550 Daun 

 : کار ساعات  
   16:00 تا 14:00و13:00 تا 8:00 شنبه پنج الی دوشنبه  
    قبلی وقت تعيين با و  13:00تا  8:00 ها جمعه  

 پروم
Prüm 06551/97 10 90 
Kalvarienberg str. 1    
Prüm 54595   

 : کار ساعات  
  قبلی وقت تعيين با و      16:30 تا 14:00 شنبه پنج+  دوشنبه ،  13:00 تا 8:00 جمعه الی دوشنبه

  
 مشاوره برای افراد آسيب ديده 

 يد؟کن شروع بايد  کجا از يددان نمی حاضر حال در و ايد گرفته قرار سيل فاجعه تأثير تحت خودتان شما
با کمال ميل به سواالت  ما  نماييم مشاوره و راهنمايی را شما که شويم می خوشحال ما. نداشته باشيد کوتاهی ما کارمندان از يکی با مالقات قرار از لطفا

 با که کمک پيشنهادات از استفاده و سازی شفاف برای  مثال عنوان به توانيم می ما که ارائه ميشود استفاده نماييد.شما پاسخ خواهيم داد. تا از کمک های 
 چيست بعدی مرحله دقيق بررسی و کمک پيشنهادات از بسياری از کلی نمای يک آوردن دست به ، مربوطه های برنامه ايجادو  ، دارند مطابقت نياز شما

 متخصصانی با را خود تيم همچنين ما .کنيم می پشتيبانی  سواالت به پاسخ در شما از، از طرف ما م ونمايي مشاوره و کمک شود انجام بايد کارهايی چه و
 کارشناسان و معماران با مثال عنوان به باشيم. فعلی وضعيت اين در نيزدارند بتوانيم پاسخگويی آنها هم  تخصصی سواالتافرادی  اگر که ايم کرده تقويت
 ، آينده درهمچنين نيز بلکه ، امروزبرای  فقط نه هستند دسترس در ايد کرده تجربه شما آنچه مورد در بحث برای که روانشناسانی با اماهمچنين ، بانکی
 آسيب ويژه به که روستاهای در کاريتاس کارمندان ، آينده های هفته .شوند می باز شود می ايجاد آرامش وقتی معموالً  عاطفی و روانی های زخم زيرا
 از يکی در حاضر حال در اگرتوصيه می شود . هستند آنجا در مشخص های کمک ارائه برای که شهرهايی در همچنين و شد. خواهند مستقر اند ديده

 مراجعه نمايد.، می توانيد به آنجا هم هستند شما دسترس در  هم اکنون و ندده می ارائهبه شما  مشاوره، يا ما تخصصی خدمات
    کمک ويژه تر برای شما



        
  کودک از مدت کوتاه راقبتمـ  

 کاريتاس خانواده خدمات  ـ            
 آمديد خوش/  خانواده مالی های حمايت   -           

  )سال 3 تا کودکان(              
 

 داون رايگان لباس  
                                                                                                                          

 بيتبورگ دفتر  
     95 73 0 / 0 65 92      :تلفن             

    Brodenheck Str. 1               
  

 بهداشتی محصوالت 
  دفتر بيتبورک             

  
 شدو توزيع  از طريق تافل پروم غذا بين سيل زدگان اهدا. 
 97 10 9 / 0 65 51    :تلفن             

     Tiergarten Str. 31              
   

    وصدمه و تخريب  ديده آسيب مناطق در ويرانی ميزان و فاجعه اين نتيجه در مردم از زيادی تعداد دادن دست ازمی گويد ما  كناف الكساندر دکتر
کنند می کمک و حمايت را ها خانواده و مردمکاريتاس  ” ما منطقه در همچنين. هستيم متحيراماکن   

  
ديد آسيب افراد برای مشاوره برای  
كناف الكساندر  دکتر  

سيل نجات و امداد هماهنگی  
 

  
است نيک دادن انجام کار نيک  

  95 73 0 / 0 65 92     تلفن
 Daun, Maria‐Hilf Str. 5              

 يونکرات پوشاک واحه 
  95 73 0 / 0 65 92      :تلفن             

              Jünkerath Bahnhof Str .15 

Caritasverband Westeifel e.V. 
Brodenheckstrasse 1 • 54634 Bitburg 

06561 /96710 :تلفن  

a.knauf@caritas‐westeifel.de 

  
  از طريق تافل پروم غذا بين سيل زدگان

 .شدو توزيع  اهدا
 97 10 9 / 0 65 51    :تلفن             

     Tiergarten Str. 31              


