مركز CIBA

مركز املرافقة
امل ُكثفة لالجئني

نرشية إعالمية
للمتساكنني

مرحبا
تحتوي هذه النرشية عىل معلومات حول الخدمات التي توفرها مؤسسة  .CIBAتقدم لك أجوبة عن أسئلة قد
يقع طرحها وهي دليل عميل يساعدك يف إقامتك لدى
 .CIBAخذ وقتك لالطالع عىل محتوى هذه النرشية هل بقيت لديك بعض التساؤالت بعد القراءة؟ ال ترتد يف
االتصال بأحد مرافقيك
داخل مؤسسة االستقبال .وسوف يقومون مبساعدتك.
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مركز CIBA
كيف ميكننا مساعدتك؟
هل تشعر بأنك تحتاج مرافقة مكثفة أكرث؟ مثال ألنك غري قادر عىل التعامل مع املشاكل النفسانية التي قد تعاين
منها .خالل إقامتك لدى  CIBAسوف ننظر معك كيف ميكن مساعدتك يف هذا .اإلقامة يف  CIBAعىل أساس
تطوعي .ميكنك يف أي لحظة أن تقرر العودة إيل مركز استقبالك األول.

فريق -CIBA
يتكون الفريق من:
■ 1منسق العناية
■ 3أخصائيني نفسانيني
■ 8موظفني مكلفني باملرافقة الفردية
■ 2ممرضني نفسانيني
■ 2مرافقني ليليني.
جميع املوظفني لدى  CIBAملتزمون بالرس املهني .وهذا يعني أن املعلومات الشخصية الرسية ال ميكن تداولها
إال بني العاملني يف الفريق .جميع املوظفني لدى  CIBAملتزمون بالرس املهني .وهذا يعني أن املعلومات
الشخصية الرسية ال ميكن تداولها إال بني العاملني يف الفريق .يف حالة أننا نرغب يف تقاسم معلوماتك
الشخصية مع هيئة االستقبال ،حينها سوف نقوم بالتشاور معك يف الشأن .كام نؤكد لك أننا ال نعطي أية
معلومات تخصك شخصيا إال باعد استشارتك أنت.
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متى ميكنك االتصال بنا؟
عندما يكون لديك سؤال واضح ملساعدتك تريد أن تطرحه عىل املكلف بك داخل هيئة االستقبال .و نعني
بسؤال واضح للمساعدة أنه عليك أن تصف لنا بوضوح املشكل الذي تعاين منه وملاذا تعتقد أنه يجب مساعدتك
استعجاليا .يف حالة ليس بإمكان املوظفني يف مركز اإليواء مساعدتك ويرون هم أيضا أنك بحاجة شديدة ملرافقة
مكثفة و مساعدة متخصصة ،عند ذلك ميكنك أن تطرح سؤالك عىل  CIBAلهذا سوف تعمر برفقة املكلف
مبرافقتك بتعمري استامرة .بعدها سوف تدعوك  CIBAملقابلة أو مقابلتني للتشاور معا كيف ميكننا أن نساعدك.
بعد هذه املقابلة سوف يقرر فريق  CIBAبخصوص اإلشارة باإلقامة.
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كيف ستكون إقامتك
التعارف وجولة االطالع
سوف يرحب بك أحد املرافقني ويقوم معك بجولة داخل املركز .وتحصل عىل معلومات عملية بخصوص كيفية
عمل مؤسسة  CIBAونأخذ الوقت للتعرف عليك.

املرافقة الفردية
أثناء إقامتك سوف تحصل عىل مرافقة فردية وإحاطة من قبل أخصايئ نفساين وتتحدث معه بانتظام .سوف يعتنون
بك ويساعدونك أثناء إقامتك .خالل أول أسبوعني من إقامتك سوف ترسم مبساعدة مرافقك عددا من األهداف.
تعرب
فيها عن نوع املساعدة التي تحتاج لها نفسانيا أو اإلمكانيات األخرى .من املمكن أن تكون هذه األهداف :أن تصبح
إرادتك أقوى ،كيفية تقسيم يومك ،أن تفهم مشاكلك النفسية ،أن تتعلم اسرتاتيجيات مختلفة للتعامل مع مشاكلك،
تحسني نسق الليل والنهار ،البحث معا عىل أشياء مفيدة أكرث ميكن أن تنشغل بها أثناء النهار...

املرافقة ضمن مجموعة.
كام ميكن أيضا نعمل معا عىل تحقيق أهدافك ضمن مجموعة من األشخاص .ميكنك بالتشاور مع مرافقك اختيار
نوع األنشطة املفيدة لك
يف إطار مرافقتك .وسوف يساعدك االنتظام اليومي يف ذلك
(كأن تنهض من النوم يف الوقت ،العناية يوميا بنظافتك ،تناول األكل معا.)...
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:يكون تقسيم األنشطة اليومية عىل النحو التايل

الصباح
07:30

النهوض من النوم

08:00

الفطور

10:15

حصة أنشطة جامعية

11:15

اسرتاحة

11:30

حصة أنشطة جامعية

12:15

اسرتاحة

بعد الزوال
12:45

وجبة منتصف النهار

14:30

حصة أنشطة جامعية

15:45

اسرتاحة

16:00

حصة أنشطة جامعية

17:00

نهاية األنشطة الجامعية

املساء
18:00

وجبة العشاء

20:00

أنشطة جامعية حرة

22:15

أكلة مسائية خفيفة

23:00

نهاية اليوم
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ميكنك االختيار بني األنشطة الجامعية التالية:
■حصص توجيهية
■اسرتخاء
■حصص إبداع
■محادثات جامعية
■الطبخ
■املرسح
■الرقص
■العالج الطبيعي
■الرياضة
■أنشطة خارجية
سوف نحاول من خالل التشاور داخل الفريق-

العمل عىل مرافقتك بأفضل طريقة
ممكنة .سوف نبحث معك
ما هي األنشطة الفردية أو الجامعية
التي تساعدك يف تحقيق األهداف التي
رسمتها يف إطار مرافقتك.
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مواصلة العناية بعد مغادرتك
ميكنك اإلقامة لدى  CIBAملدة  12أسبوعا كأقىص حد.
سوف يقع تحديد املدة الزمنية التي ميكنك البقاء فيها بالتنسيق مع فريق -CIBAوالتشاور معك وفريق هيئة
اإليواء .خالل األسبوعني األخريين من إقامتك تقوم برفقة فريق  CIBAبالتحضري لعودتك إيل مركز إقامتك أألول.
سوف نعمل معا يك تكون إقامتك عىل أحسن ما يرام.
بعد اإلقامة يف مركز تتاح لك الفرصة للعودة مرتني إلجراء مقابلتني

مغادرة مركز  CIBAأثناء إقامتك
يكون مركز  CIBAمغلقا يف نهاية كل أسبوعني .عندها تعود إيل مركز إقامتك األول أو ميكنك النوم يف مكان آخر.
ويتم هذا دامئا بالتشاور مع مرافقك خالل نهاية األسبوع املذكور أعاله تغادر مركز  CIBAصباح يوم الجمعة (بعد
الفطور) وننتظر عودتك يوم األحد مساء (بعد الغداء) .يوم الجمعة تتسلم من  CIBAتذاكر التنقل ويف أيام األحد
من طرف مركز إقامتك الرسمي.
خالل أول أسبوعني يجب عليك اإلقامة باستمرار داخل مركز  .CIBAمن املهم جدا أن تسرتيح خالل أول أسبوعني
حتى تأخذ وقتك للتعرف عىل املركز وفريق العمل .استقبال الزوار ممكن بعد أسبوعني من اإلقامة لدى CIBA
يحق لك أن تقيض الليل خارج املركز .ننصحك أن تقوم بهذا يف نهاية األسبوع وهكذا ميكنك استغالل باقي أيام
األسبوع ملرافقتك.
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اتفاقات عملية
خالل اإلقامة لدى  CIBAترسي أيضا اتفاقات عملية تلخيص ألهمها.

ما ميكنك أن تحمل معك
إلقامتك يف  CIBAيجب عليك أن تحمل معك األشياء التالية:
■الوثيقة املرافقة لهذا لتقديم طلب الحامية الدولية
(وثيقة رقم )26
■شهادة التسجيل
■أدواتنظافتك الشخصية (الوسائل الصحية)
■مالبس النوم
■مالبس عادية وأحذية.
■لباس وحذاء الرياضة
■الدواءعىل األقل ملدة أسبوعني (عند الرضورة)
ال تأيت معك بأشياء مثينة ألنه يف حالة ضياعها ال ميكن تحميل  CIBAأية مسؤولية.
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املركز
توجد  CIBAيف الطابق الثالث داخل مركز االستقبال العادي يف مدينة  .Sint-Niklaasيتوفر املركز عىل فضاءات
مختلفة لألنشطة و من بينها فضاء كبري لالسرتخاء ميكنك استعامله أثناء فرتات فراغك .يف الطابق األريض هنالك
ساحة كبرية مفتوحة للجميع.

ساعات الزيارة
ميكنك استقبال الزوار يوم الثالثاء وأيام نهاية األسبوع وذلك دامئا بعد الزوال .الزوار لهم الحق فقط يف الفضاءات
املشرتكة.

غرفتك
توجد يف املركز غرف فردية أو مزدوجة .خالل جولة التعرف عىل املكان سوف تُسن ُد لك إحدى الغرف .ولكن ال
ميكنك اختيار الغرفة بنفسك .عند وصولك سوف تحصل عىل بعض األغطية وصحن أودواة األكل الخاصة بك.
أنت مسؤول بنفسك عن نظافتك وغرفتك.
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فضاءات االسرتخاء
فضاءات االسرتخاء مفتوحة حتى الساعة ( )23الحادية عرش ليال .يف فرتات مختلفة من النهار يوجد هنا أحد
املرافقني .يف هذه الفضاءات ميكنك التحدث مع الغري أو رشب كوب من القهوة أو الشاي أو أن تلعب لعبة أن
تقرتض بعض األدوات أو استعامل الكمبيوتر.

الغسالة
خالل فرتات االسرتاحة املقررة هنالك إمكانيه استعامل الغساالت.

الوجبات
تحصل يوميا عىل ثالثة وجبات من الطعام ونأكل مع بعضنا يف املطعم.

املرصوف
أثناء إقامتك يف  CIBAتبقى هيئة اإليواء مسؤولة عن متابعة ملفك ودفع مرصوف الجيب لك.

الحياة الشخصية وكتامن الرس
نحن يف  CIBAنعيش مع بعضنا يف مجموعة ونعطي أهمية كبرية للسالمة والحياة الشخصية لكل منا .نحرتم الحياة
الخاصة لكل واحد منا ونحرتم ما نتفق عليه بيننا.

الكحول واملخدرات
مينع رشب الكحول واملواد املنومة واستهالك املخدرات.

التدخني
يسمح بالتدخني فقط يف األماكن املخصصة لذلك.
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كيفية االتصال
ميكنك االتصال بنا هاتفيا عىل الرقم03 7788829:
أوعىل الربيد اإللكرتوين.ciba@rodekruis.be :

إمكانية االتصال
العنوان
Kasteelstraat 8
Sint-Niklaas 9100

) 10دقاﺋق(.
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