مرحبا ً بك في مركز
 CTP Veldzichtفي Balkbrug
يساعدك بمهارة وأمان على مواصلة الحياة
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تجد في هذا الكتيب مزيداً من المعلومات حول منظمة فالدزخت ومَن يقيم هنا وماذا
نفعل .يمكنك أيضا قراءة المزيد عن تاريخ المكان الذي يقع فيه مركز فالدزخت للطب
النفساني عبر الثقافات.
مرحبا ً بك في فالدزخت!
موظفو مركز CTP Veldzicht
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ما هو فالدزخت؟

الموقع؟

إن فالدزخت هو مركز يتخصص في عالج وإرشاد أشخاص يواجهون في الحياة
اليومية مشاكل نفسية معقدة .كثيراً ما لدى األشخاص المقيمين بمركز فالدزخت
خلفية ثقافية غير هولندية أو غربية .لدى تقريبا ً  %80من األشخاص المقيمين بمركز
فالدزخت جنسية ليست الجنسية الهولندية .يقيم هنا أشخاص ذوو حوالي  50جنسية
مختلفة.

كان لعديد من المؤسسات في موقع فالدزخت الحالي مقصد اجتماعي لما يقرب من
 200عام .على مر السنين تمت إضافة بنايات كثيرة وأعطيت المباني وظائف أخرى.
فالدزخت مركز للطب النفساني عبر الثقافات.
ومنذ سنة  2016يوجد في
ِ
إن سمة فالدزخت هي التضاريس الواسعة وجدرانها المميزة .كانت تلعب هذه الجدران
طول وجودها أدوار مختلفة .في بعض األحيان تشكل مكا ًنا مؤمّنا ً للمقيمين ال يمكنهم
مغادرته بسهولة .وفي أحيان أخرى توفر مكانا ً هادئا ً وآمنا ً لألشخاص الذين يحتاجون
إليه .كان للجدران دائمًا دور وقائي جداً وما يزال لها ذلك الدور.

Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht | 5

ماذا نفعل؟

من يعمل هنا؟

يهدف العالج واإلقامة في فالدزخت إلى مساعدتك بمهارة وأمان على مواصلة حياتك.
نستخدم عد ًدا من المبادئ فيما يخص كيفية العمل من أجل تحقيق هذه الغاية.

يعمل في فالدزخت أكثر من  400شخصا ً متحمسا ً لعملهم وزمالئهم واألشخاص
المقيمين في فالدزخت .تلتقي داخل البناية بأشخاص متفرقين يتعاونون يوميا ً في
فالدزخت.

•إن إمكانياتك مركزية.
•تحدد إشكاليتك نهجنا والمكان في داخل مركز فالدزخت.
•تشترك في برنامج رعاية يوافق مع حاجاتك.
•هناك ارتباط بين سالمتك وسالمة سكان فالدزخت اآلخرين والمجتمع.

أشخاص عاملون في الرعاية واإلرشاد مثل أطباء نفسانيين وعلماء بالنفس وحرّ اس
وموظفين في الخدمات التسهيلية ورعاة دينيين .أشخاص يتكلفون بالتغذية والتنظيف
واألمن والصيانة .ستلتقي بالكثير منهم.

نريد تحقيق عدد من األشياء معك :تخفيض الشكاوى والحد من المخاطر والعمل على
المنظور المستقبلي.
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لماذا نفعله؟

ماذا نعتبره مهماً؟

إن رسالتنا هي مساعدة الناس بمهارة وأمان على مواصلة حياتهم.

بما أننا نريد مساعدتك بمهارة وأمان قدر اإلمكان على مواصلة حياتك ،نعتبر بعض
القيم مهمة جداً .ليس في عملنا فقط بل أيضا ً في التعامل مع بعضنا البعض .هذا ما
يربطنا ويشكل لنا دليالً لخياراتنا وأعمالنا في الممارسة اليومية .كما أنها تظهر ما
نراه مهمًا كمنظمة وكأشخاص .أما القيم التي نعتبرها مهمة فهي :المهنية والشخصية
واالهتمام والمساواة.

نقدم في مركز فالدوخت محيطا ً أمنا من أجل العالج المكثف لألشخاص الذين يعانون
من إشكالية نفسية معقدة .في الغالب لديهم خلفية ثقافية غير غربية وجنسية غير
هولندية.
نريد مساعدة الناس المقيمين في فالدزخت بمهارة وأمان قدر اإلمكان على مواصلة
حياتهم .في الطريق إلى مكان مناسب في محيط محمي في المجتمع في هولندا أو في
بلد المنشأ.

هل لديك أسئلة؟
هل لديك أسئلة حول فالدزخت أو األشياء المذكورة في هذا المنشور؟ أو تريد معرفة
المزيد حول موضوع ما؟ ال تتردد في اطالع المشرف عليه .سيحكي لك المزيد حول
فالدزجت بكل سرور.
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الكولوفون
ال يمكن اشتقاق أي حقوق من نص هذا المنشور.
فالدزخت للطب النفساني عبر الثقافات
نشره مركز
ِ
دائرة السجون العدلية
عنوان الزيارة
Ommerweg 67
7707 AT Balkbrug
رقم الهاتف088 07 42800 :
www.ctpveldzicht.nl
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