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�
مجانا

م�مكنك البقاء مجهول اله��ة عند استخدا
�شكل عل�ي Be Preparedدراسة 

طبيق أسئلة لتط��ر التطبيق واختبار فعاليته �ط�ح الت
ي لك. حول كل شخص :  وهذا �عين

حمل التطبيق مجانا ع�ب متجر غوغل 
.للتطب�قات

ي البدا�ة
.أجب عن أسئلة �ن

.إستخدم التطبيق

6أشهرو 3, أسابيع4أجب عن األسئلة بعد 
.أشهر

-10لد�ك إمكان�ة الحصول ع� قس�مة بق�مة
ي كل استب�ان15

.يورو بعد المشاركة �ن

 ب�اناتك محم�ة خالل استخدام التطبيق وفق
�
ا

ء تكش. ألحدث المعاي�ي  ي
فه عن لن يتم تم��ر أي �ش
ي التطبيق

.نفسك �ن

...هل تحتاج 

د أهدافك بنفسك؟ �حدت
توى �قوم التطبيق بمساعدتك ع� خفض مس

 
�
.التعا�ي أو التخلص منه نهائ�ا

ع� إطالع؟ البقاء
ي تعاط يتها خالل �طلعك التطبيق ع� ال�م�ة اليت

.يوم أو أسب�ع أو شهر

معلومات عن ال�حول والقنب ؟ 
ة لت وضيح اختبار ومجموعة من النصوص القص�ي

ن  صول الح, وتقد�م المساعدة بما �خص القوانني
.ع� المساعدة وط��قة التعامل اآلمن

إ�جاد البدائل؟ 
ي رحلتك اليوم�ة و�

دعوك يرافقك التطبيق �ن
لتكتشف عالما جد�دا� 

خاء ل ؟ إلس�ت
�علمك التطبيق عن اإلحساس 

ة والشعوروالمنسوب و�طلعك ع�  ك�ف�
خاء بدون ال�حول او القنب .االس�ت

ي مكان تواجدك؟
إ� دعم �ن

د�م �قدم لك التطبيق معلومات عن أما�ن تق
لغات اإلستشارات بالقرب من مكان تواجداك و�

عد�دة

ي لحما�
م بالصمت القانوين ن ة نل�ت

!الب�انات الخاصة بك

المسؤولون
ي ألبحاث اإلدمان والوقا�ة 

(DISuP)المعهد األلماين
ي وال�ة شمال الراي

نالمدرسة ال�اثول�ك�ة العل�ا �ن
وف�سور د:اإلدارة ما�كل كالين. ال�ب

:المحتوى والمفهوم والتنسيق•
ي علم النفسال 

.ورا ف��ش ،ماجست�ي �ن
ا   ي علم النفسكول�جانف�ي

.،ماجست�ي �ن
ي علم النفسبين�ت

.سـ�ما، ماجست�ي �ن
(DAI Lab)مخت�ب الذكاء االصطنا�ي الموزع 

ن التقن�ة  جامعة برلني
وف�سور الدكتور : اإلدارة قالفخري شاالدكتور ال�ب ن الب�ي هني

ي • :التنف�ذ الفين
ي الهندسة المعلو 

، دبلوم �ن .  مات�ةنزار بن سا�ي
ي الهندسة المعلومز�رن�كباول 

.ات�ة، دبلوم �ن
:التخط�ط والتصم�م•

شولزيورنالدكتور 
وانجيون�او 

جمة :ال�ت

:معهد بون لبحوث الهجرة ودراسة الثقافات
قاوي , محمد اينالو ي (ايهاب ال�ش ە جبار كمال زاد, )عريب

غ , )فار�ي ( ي(ماري لومب�ي ماند عبدهللا مه. د, )إنجل�ي
�نا الو : شبكة التط��ر اإلجتما�ي واإلبداع-) باشتو( را ف�ي

ن  ي(كورسنت ن )انجل�ي

الع�ادات الصد�قة
• Bonner Institut für Migrationsforschung 

und Interkulturelles Lernen (BIM) e.V.

• Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Köln
• Evangelische Jugendhilfe Godesheim

gGmbH
• Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) 

Köln e.V.
• Stadt Köln (Wohnungswesen)

: لم��د من المعلومات
beprepared@katho-nrw.de

؟  بعض التغي�ي
قي�م ما �ساعدك التطبيق بتحد�د أول��اتك وت

.هو مهم

www.beprepared-app.de
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