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ورقة معلومات للتوجهات اﻷوليّة

الصحة النفس ة
كث من الناس مرضون نفس ا أو عاطف ا
الوراث ة أو الهرمون ة قد تكون الس ب

وقت ما من ح اتهم .تجارب مؤلمة مثل الحرب أو الهروب اﻹجهاد ال ب أو العزلة والعوامل
ذلك

اضطرا ات النوم والمفاجات ال عة ،والقلق ،والمطالب المرهقة ،والغضب ،واﻻ تئاب ،أو تجنب اﻻتصال أشخاص اخ ن معرض لنفﺲ
اﻷعراض أل مكن أن تحدث مع معوقات كب ة.
عتمد المسار إ الدعم المه والمساعدة ع ما إذا ان الشخص لد ه تأم ص  .ال س ة للمر الذين لديهم طاقة صح ة ،مكن للطب ب
العام أو طب ب اﻷ ة إصدار إحالة إ أخصا  .مكن لﻸط اء النفسي وصف اﻻدو ة والتوص ة العﻼج .قدم علماء النفﺲ أو المعالجون النفسيون
الدعم من خﻼل المناقشات والعﻼجات .مكن العثور ع جهات اﻻتصال دل ل Gesundheitswegweiser Magdeburg.
كث من اﻷح ان جب التخط ط ﻷوقات انتظار أطول لتحد د موعد .ال س ة للعﻼج ،من المهم أن كون التواصل الج د ممكنا.
حتاج طالبوا اللجوء أو اﻷشخاص الذين يتم ال سامح معهم والذين تتم رعايتهم من ق ل مكتب الرعا ة اﻻجتماع ة واﻹس ان إ شهادة عﻼج من
هناك ح يتمكنوا من الذهاب إ أخصا  .يتم إصدار شهادة العﻼج عندما يؤكد رأي الخب الصادر عن مسؤول ط بت ل ف من مكتب الرعا ة
اﻻجتماع ة واﻹس ان الحاجة ال ور ة للعﻼج .جب ع مقدم الطلب أ ضا تقد م نتائج اﻻخت ارات الحال ة أو الب انات الطب ة لدعم هذا اﻹجراء.
ً
ً
مع شهادة العﻼج ،كون الشخص المع مسؤو عن ال حث عن طب ب ،ول ن عادة ما يتم دعمه من ق ل اﻷخصائي اﻻجتماعي
قدم المركز النف اﻻجتما للمهاج ن سا سون ا انهالت ) (PSZعﻼجات مكن للم جم الفور
اﻻس شارة اﻻجتماع ة و ساعد اﻷمراض العقل ة39106 Magdeburg| Agnetenstrasse 14 :

ال جمة فيها .اﻹضافة إ ذلك ،قدم

|هاتف kontakt@psz-sachsen-anhalt.de | 0391 79293380
لحاﻻت الطوارئ ،مكن استدعاء اﻻس شارات الهاتف ة ) اللغة اﻷلمان ة( مجانا ل

ً

ونهارا:

) 0800 111 0 111ألما (
ال س ة للغات اﻷخرى ،يوجد رقم هاتف لﻼس شارات اﻹسﻼم ة ) ( 030443509821للغات ال ك ة والع ة واﻷرد ة (،هاتف
ع ) 022871002425للغات الع ة  ،اﻹنجل ة  Seelefon ،تحت الرقم  ) 0304400308454الغة الروس ة( أو Doweria
الفر س ة  /من اﻹثن إ اﻷر عاء(.مع جميع الهواتف  ،مكن لﻸشخاص الذين عانون من مشا ل ومخاوف أن يثقوا شخص ما .سوف
تحصل ع الدعم إ جاد الحلول والمساعدة .إن الم المات الهاتف ة جم عها محفوظة حقوق ال ة والمصداق ة
مكن لﻸشخاص المصاب مرض عق اﻻلتقاء أ ضا
ذلك ،فهو ل ﺲ عﻼجا وﻻ يناسب حاﻻت الطوارئ .ومع

مجموعة دعم .هنا مكن الدردشة وت ادل اﻷف ار مع أشخاص اخ ن مر

أ ضا.

هاتف  39104|039140224184ماغديبورغ | الط ق الواسع  KOBES | 251مركز اﻻتصال واﻻس شارة لمجموعات المساعدة الذات ة
| kontakt-kobes@caritas-rvmd.de
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كما يقدّم دليل المهاجرين
في ماغديبورغ معلومات بلغات متعددة حول العديد من المواضيع اﻹستشارية و اﻷنشطة الترفيهية

www.willkommen-in-magdeburg.de

otto

