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االسم الشخصي

تاريخ الميالد الشارع/الرقم

الرمز البريدي/المدينة

الهاتف

البريد اإللكتروني

اسم البنك BIC رمز

IBAN رقم

مًعا 
نمنحهم 

القوة

امنح األطفال 
المصابين بالسرطان

مستقبًل
Initiative krebskranke 
Kinder München e.V.

HypoVereinsbank München 
IBAN: DE83 7002 0270 0002 4400 40

BIC: HYVEDEMMXXX     

من االثنين إلى الجمعة من الساعة 9:00 حتى 15:00

Initiative krebskranke Kinder( .تم اعتماد مبادرة األطفال المصابين بالسرطان في ميونيخ ج.م
München e.V.( على أنها غير ربحية من ِقبل مكتب ضرائب ميونيخ للشركات، ويحق لها إصدار 

شهادات إثبات تبرع تحت رقم الضريبي 143/23/5095 وفًقا للمادة 10b. مبادرتنا عضو في جمعية 
Paritätische Wohlfahrtsverband )جمعية المساواة في الرفاهية والحياة الكريمة( والمنظمة الجامعة 
DLFH )المساعدة األلمانية ألبحاث اللوكيميا، العمل من أجل األطفال المصابين بالسرطان( التي تحمل 

.DZI ختم التبرع

مواعيد العمل الهاتفية:

العنوان:
أوافق على جمع البيانات ومعالجتها وفًقا لألغراض المحددة في النظام األساسي

للجمعية، وبما يتوافق مع الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي )DSGVO( والقانون 
.)BDSG( االتحادي لحماية البيانات

 :)SEPA( تفويض بالخصم المباشر لمنطقة المدفوعات المالية الموحدة باليورو
أفوض، بشكل قابل لإللغاء، مبادرة األطفال المصابين بالسرطان في ميونيخ ج.م.

)Initiative krebskranke Kinder München e.V(
لسحب االشتراك/التبرع من حسابي عن طريق الخصم المباشر.

وفي الوقت نفسه، أبلغ البنك الذي أتعامل معه، أن المبالغ المحصلة من ِقبل المبادرة
سيتم استردادها من حسابي. قبل الخصم المباشر األول ستبلغني المبادرة برقم التفويض المرجعي 

للخصم.
DE58ZZZ00000433194:رقم ُمعّرف الدائن

اسم العائلة

تبرعك يساعد
يمكنك أنت أيًضا المساعدة من خالل تقديم التبرعات. مهم: إذا 

كنت تريد الحصول على إيصال تبرع، فُيرجى ذكر عنوانك في 
الغرض من التحويل. 

أريد التبرع لمرة واحدة بمبلغ ....... يورو.
أريد التبرع سنوًيا بمبلغ ....... يورو.

أريد أن أصبح عضًوا.
يبلغ االشتراك السنوي للعضوية 20 يورو.

أريد أن أصبح عضًوا، وأوافق على خصم سنوي مباشر بقيمة
......................................... يورو.

العنوان/الحساب

حساب التبرع

www.krebs-bei-kindern.de

االتصال
Initiative krebskranke Kinder München e.V.

Tel. +49 (0)89 954 59 24-80  
Fax +49 (0)89 954 59 24-81

buero@krebs-bei-kindern.de
www.krebs-bei-kindern.de

Belgradstr. 34  |  D – 80796 München
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التشخيص
»طفلك مصاب بالسرطان«

في ألمانيا، يصاب سنوًيا حوالي 2000 طفل وشاب بالسرطان. 
وأكثر أنواع السرطان شيوًعا هي اللوكيميا )سرطان الدم(، ثم 
أورام الجهاز العصبي المركزي واألورام اللمفاوية. وبفضل 
إمكانيات العالج الجديدة تحسنت فرص الشفاء إجمااًل بدرجة 
كبيرة. حوالي 80 بالمائة من األطفال ينجون من المرض في 

هذه األثناء، إاّل أنهم يحتاجون إلى عدة سنوات من الرعاية الطبية 
الالحقة، وغالًبا ما يحتاجون أيًضا إلى الرعاية النفسية االجتماعية 

الالحقة. 

بالرغم من أن اآلباء المتضررين أكثر تفاؤاًل اليوم بدرجة كبيرة، 
إاّل أن إصابة طفلهم بمرض السرطان تعني طريًقا طوياًل وشاًقا، 

وعبًئا شديًدا على األسرة بأكملها.

تتغير الحاجة إلى المساعدة وتزداد
 في عالج الحاالت الحادة بسبب النقص المالي ونقص 

الموظفين في المستشفيات 

 في الرعاية الالحقة بسبب العدد المتزايد لألطفال الناجين 
من المرض

 بفضل إدراك أن االستشارات والعالجات المصاحبة 
)التغذية، والرياضة، والموسيقى، والفن( ُتحّسن من جودة 

الحياة وفرص الشفاء

 بسبب التغيرات االجتماعية )ولي األمر الوحيد، الالجئون، 
الهجرة...(

...

...

...

...

منح القوة:
مبادرة األطفال المصابين 

بالسرطان في ميونيخ ج.م.  
منذ عام 1985 ألزمت جمعيتنا نفسها بمهمة تحسين الحالة 
المعيشية لألطفال والشباب المصابين بالسرطان من خالل 

عروض المساعدة المتنوعة. وتهدف المبادرة إلى مرافقة األُسر 
المتضررة في عبئها الكبير، وتشجيعها، ومنحها القوة، وفتح آفاق 
المستقبل لها - خالل العالج المكثف، وفي السنوات التالية، حتى 

يبدأ الشباب حياتهم المهنية.

باعتبارنا ممثلين لألطراف المعنية فنحن نعتبر أنفسنا مسؤولين 
عن المساهمة في تقديم أفضل رعاية طبية ونفسية اجتماعية 

ممكنة للمرضى الشباب. وللقيام بذلك نتعاون أيًضا بشكل وثيق 
مع األطباء، وفريق التمريض والفريق النفسي االجتماعي لطب 
أورام األطفال. وبخصوص تمويل عروض المساعدة الخاصة 

بنا، فنحن نعتمد في هذا الشأن على أموال التبرعات والمؤسسات 
الخيرية.

- الرعاية النفسية االجتماعية اللحقة KONA

بفضل ارتفاع فرص النجاة من المرض، يتم رفع الوعي بشأن 
المضاعفات المتأخرة بشكل متزايد. فاألعباء الجسدية والنفسية 
واالجتماعية التي تنشأ كمضاعفات للمرض وللعالجات الشديدة 
تقلل من جودة الحياة. وبالفعل في عام 2003 أدركت مبادرتنا 

ضرورة توفير الرعاية النفسية االجتماعية الالحقة، وأنشأت 
مؤسسة خاصة لذلك. 

)KONA( مركز تنسيق الرعاية النفسية االجتماعية الالحقة
الذي يقدم المساعدة بعد عالج الحاالت الحادة من خالل توفير 
االستشارة، والمرافقة، ومجموعات المناقشة، وعروض التعليم 
التجريبي. وهو يدعم األسرة في التعامل مع المرض واكتشاف 

حياة يومية جديدة. 

نحن نقدم المساعدة، 
ألننا نعلم باعتبارنا 

آباء، كيف تتغير 
بعد الحياة

تشخيص »طفلك 
مصاب بالسرطان«. 
ال شيء يعد كما كان 

في السابق. 

نقدم المساعدات التالية:
 المساعدة المالية العاجلة لألسر المتضررة المحتاجة	
 	
 مساكن للوالدين بالقرب من المستشفى	
 	
 تمويل طاقم طب أورام األطفال: أخصائيي علم النفس، 	

وأخصائيي التربية االجتماعية، وأخصائيي التربية 
الفنية، وأخصائيي التربية الموسيقية، وعلماء التغذية، 

وعلماء الرياضة، وغيرهم
 	
 تجهيزات أفضل للمركز )معدات، أجهزة كمبيوتر 	

محمولة، ألعاب، أفلم، وما إلى ذلك(
 	
 الدفع للحصول على فترات راحة الستعادة الطاقة 	

الداخلية
 	
 الفعاليات المعلوماتية المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة	
 	
 الرعاية اللحقة الشاملة	
 	
 ِمنح للمشاريع البحثية	
 	

…وغير ذلك الكثير…

>
  
>

>

>

>

>

>

>

>

)Jugend & Zukunft( مبادرة الشباب والمستقبل
ترافق JuZu الشباب بعد اإلصابة بالسرطان في اختيار الوظيفة، 

والبحث عن أماكن التدريب، والبحث عن عمل.
www.krebskindernachsorge.de
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IBAN: DE83 7002 0270 0002 4400 40
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مواعيد العمل الهاتفية:

العنوان:
أوافق على جمع البيانات ومعالجتها وفًقا لألغراض المحددة في النظام األساسي

للجمعية، وبما يتوافق مع الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي )DSGVO( والقانون 
.)BDSG( االتحادي لحماية البيانات
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لسحب االشتراك/التبرع من حسابي عن طريق الخصم المباشر.

وفي الوقت نفسه، أبلغ البنك الذي أتعامل معه، أن المبالغ المحصلة من ِقبل المبادرة
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للخصم.
DE58ZZZ00000433194:رقم ُمعّرف الدائن
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تبرعك يساعد
يمكنك أنت أيًضا المساعدة من خالل تقديم التبرعات. مهم: إذا 

كنت تريد الحصول على إيصال تبرع، فُيرجى ذكر عنوانك في 
الغرض من التحويل. 

أريد التبرع لمرة واحدة بمبلغ ....... يورو.
أريد التبرع سنوًيا بمبلغ ....... يورو.

أريد أن أصبح عضًوا.
يبلغ االشتراك السنوي للعضوية 20 يورو.
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شهادات إثبات تبرع تحت رقم الضريبي 143/23/5095 وفًقا للمادة 10b. مبادرتنا عضو في جمعية 
Paritätische Wohlfahrtsverband )جمعية المساواة في الرفاهية والحياة الكريمة( والمنظمة الجامعة 
DLFH )المساعدة األلمانية ألبحاث اللوكيميا، العمل من أجل األطفال المصابين بالسرطان( التي تحمل 

.DZI ختم التبرع

مواعيد العمل الهاتفية:

العنوان:
أوافق على جمع البيانات ومعالجتها وفًقا لألغراض المحددة في النظام األساسي

للجمعية، وبما يتوافق مع الالئحة األساسية لحماية البيانات في االتحاد األوروبي )DSGVO( والقانون 
.)BDSG( االتحادي لحماية البيانات

 :)SEPA( تفويض بالخصم المباشر لمنطقة المدفوعات المالية الموحدة باليورو
أفوض، بشكل قابل لإللغاء، مبادرة األطفال المصابين بالسرطان في ميونيخ ج.م.

)Initiative krebskranke Kinder München e.V(
لسحب االشتراك/التبرع من حسابي عن طريق الخصم المباشر.

وفي الوقت نفسه، أبلغ البنك الذي أتعامل معه، أن المبالغ المحصلة من ِقبل المبادرة
سيتم استردادها من حسابي. قبل الخصم المباشر األول ستبلغني المبادرة برقم التفويض المرجعي 

للخصم.
DE58ZZZ00000433194:رقم ُمعّرف الدائن

اسم العائلة

تبرعك يساعد
يمكنك أنت أيًضا المساعدة من خالل تقديم التبرعات. مهم: إذا 

كنت تريد الحصول على إيصال تبرع، فُيرجى ذكر عنوانك في 
الغرض من التحويل. 

أريد التبرع لمرة واحدة بمبلغ ....... يورو.
أريد التبرع سنوًيا بمبلغ ....... يورو.

أريد أن أصبح عضًوا.
يبلغ االشتراك السنوي للعضوية 20 يورو.

أريد أن أصبح عضًوا، وأوافق على خصم سنوي مباشر بقيمة
......................................... يورو.

العنوان/الحساب

حساب التبرع

www.krebs-bei-kindern.de

االتصال
Initiative krebskranke Kinder München e.V.

Tel. +49 (0)89 954 59 24-80  
Fax +49 (0)89 954 59 24-81

buero@krebs-bei-kindern.de
www.krebs-bei-kindern.de

Belgradstr. 34  |  D – 80796 München
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