.الفيروس انتشار لمنع الوطني المستوى على المتخذة والتدابير كورونا فيروس
.الجنس مجال فى عامل كا المدى بعيدة لهوعواقب هذا ان نعلم نحن
دخل ،بدون الناس من الكثير ويصبح فجاءة تغلق ان المثيرة الصناعة هذه فى الشركات على ايضا كان
 "Stichtingمن  PMWو  Door2Doorقامت لقد  ،دعم الى وبحاجة القرارات هذه خلال من تأثرو الذين ولكل
هذا فى المفيدة النصائح من قائمة بتجميع روتردام في "Humanitas
.http://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/03/18/ondersteuningsmogelijkheden- tijdens-de-corona-crisis/الرابط
.المالية المساعدة خيارات حول لوماتمع على يحتوي  pdfملف على العثور يمكنك  /كورونا أزمة
.كورونا فيروس بسبب صعوبات يواجهون الذين الجنس في للعاملين المالية المساعدة :الوثيقة
كان اذا في .بانتظام الملف تحديث سنحاول :الحالي الوقت في كبيرة بسرعة التطورات تسير
الذين الجنس مجال في العاملين أن ندرك نحن .زيدالم نعرف معا :إعلامنا يرجى  ،صلة ذات معلومات لديك
كذلك ليسوا آخر حكومي دعم أو مالية مساعدة يتلقون
.بالموضوع المطلوبة المعرفة لديها ليست البلديات وأن شائع حدث
بالتطبيقات إرفاقهما يمكنك قياسيين حرفين جمعنا أننا في السبب هو هذا
بصفة تعمل كنت اذا رسالة على العثور كنكيم  Door2Doorصفحة على .المالي للدعم
"الاشتراك" يسمى ما خلال من تعمل عندما ورسالة مستقل
الاتصال يرجى شخصية؟ نصيحة أو دعم إلى بحاجة أنت هل .الجنس صناعة في شائع أمر وهو  ،التنظيم
. 0102365212الايميل او الهاتف عبر  PMWفي الاجتماعيين بالأخصائيين
pmw@stichtinghumanitas.nl

لمعرفة وضعك على فاحصة نظرة سنلقي ﻣﻌًﺎ  16:30.و  9:30بين الأسبوع أيام في إلينا الوصول يمكنك
.لدعمك به القيام يمكننا ما
فنحن  ،الحال هو هذا كان إذا .تردامرو مدينة خارج تعمل أو تعيش كنت إذا بنا الاتصال أﯾﻀًﺎ يمكنك
.منطقتك في بأخصائي نوصلك  ،استطعنا إذا أو الهاتف عبر مساعدتك سنحاول
.محترف مترجم مع بك للاتصال إمكانيات لدينا  ،الإنجليزية أو الهولندية تتحدث لا أنت
عن للسؤال بنا الاتصال عند .السرية بقواعد والمترجمين الاجتماعيين الأخصائيين من كل يلتزم
.عملك اسم استخدام أو هويتك عن الكشف عدم اختيار داﺋ ًﻤﺎ أﯾﻀًﺎ يمكنك معلومات أو نصيحة
نكون أن يمكننا ذلك ومع .الحكومية الإجراءات بسبب الراهن الوقت في مغلق Door2Door
تحديد الآن كنالمم من أنه كما .الاجتماعي التواصل وسائل أو الإلكتروني البريد أو الهاتف طريق عن
. 0610503897الجنس عمال مجال فى به الموثوق المتحدث  ،إلما مع موعد موعد

door2door@stichtinghumanitas.nl / www.door2doorrotterdam.nl
 ،الأجور دافعي ) ،السابقين( الجنس مجال في للعاملين روتردام في  Rochussenstraat 301في مجتمعي مركز هو Door2Door
التي المدة  ،الإقامة حالة  ،الجنسية  ،جنسهم عن النظر بغض  ...المثيرة والأداء  ،والمرافقة  ،الجنسية الخدمات ومقدمي
.الإضافية النقود بعض على الحصول لمجرد أو كامل بدوام تعمل كنت إذا ما أو عملال هذا في قضيتها
العمل وورش الهولندية اللغة دروس مثل وأنشطة  ،ﺟﻨﺴﯿًﺎ المنقولة الأمراض اختبار مثل )مجانية( استشارية ساعات  D2Dتنظم
كشف أقلام أو الإسفنج مثل العمل تلزماتلمس ربحي غير بيع نقدم كما .المثيرة الصور والتقاط التدليك تقنيات مثل
ﻀﺎ يمكنك .النقدية الأوراق
الموثوق ،المتحدث ذلك على علاوة .إدارتك المثال سبيل على الإنترنت مع الكمبيوتر استخدام أﯾ ً
مجرد أو والشكاوى والتقارير المشورة على للحصول  Door2Doorعمل ساعات خلال متاح روتردام في الجنس اعمال مجال فى به
.كرونا فيروس تفشي على للسيطرة الحكومية الإجراءات بسبب  Door2Doorموقع إغلاق تم  ،اللحظة هذه في .محادثة

