اساس هر خوشبختی و
شادیای ،سالمتیست.
- Leigh Hunt

شبکه

Dopamin
Hamburg
e.V.
مشاوره روانی  -اجتماعی برای
پناهجویان به زبان مادری

ما از یک تبادل و رابطه فعال با موسسات دیگر به
منظور دفاع از اهداف مشترکمان ،خوشحال
میشویم .به همین منظور با کمال میل ،تماس شما
را پذیرا خواهیم بود.

Quelle: Canva

با ما تماس بگیرید.

کمکهای مالی

برای کمکهای مالی ،بسیار سپاسگزار خواهیم بود.
حتی مبالغ کوچک اما ماهیانه و منظم به ما در
تثبیت و پایداری خدمات بلند مدِت رایگان ،کمک
میکند.

براى کسب اطالعات ،ما با کمال میل در دسترس

هستیم.
وقت مشاوره (زمان و مکان) با قرار قبلی.

Quelle: Canva

+49(0)178/ 111 60 88
+49(0)1590/ 646 79 53
info@dopamin-hamburg.de

Quelle: Canva

حمایت شده توسط:

Dopamin Hamburg e.V.
Registergericht Hamburg
VR 24591

اطالعات بیشتر در:

www.dopamin-hamburg.de

www.dopamin-hamburg.de
Quelle: Canva

مشاورههای ما به این زبانها
انجام میشود:

ما ،کی هستیم؟

موسسه به ثبت رسیدهِی دوپامین هامبورگ
( ،).Dopamin Hamburg e.Vیک موسسهِی
عامالمنفعه برای مشاورههای روانی  -اجتماعی به
پناهجویان میباشد.
ما یک تیم چند فرهنگی ،چند زبانه و همه جانبه،
متشکل شده از خانمها و آقایان هستیم.
ما به عنوان افراد همزبان با شما که بعضا خود
پناهجو بودهایم ،میتوانیم به صورت خاصی به تک
تک نیازها و مشکالت شما رسیدگی کنیم.

هدف ما
هدف ما حمایت از پناهندگان و تبعیدشدگان

سیاسی ،مذهبی و نژادی ،در جهت بهتر کردن

شرایط خاص زندگی آنها میباشد.

ما با کمال میل شما را در جستجوی مسیر و
ساختاری حمایت میکنیم که با آن بتوانیم به کمک

هم چشم اندازها و آینده جدیدی را بسازیم.

Quelle: Canva

خدمات ما
• مشاوره برای افسردگی ،نگرانیها ،مسائل مربوط به

اعتیاد و غیره.

• مشاوره و همراهی در ضربات روحی و جسمی

• حمایت از قربانیان خشونتهای جنسی

• آموزشهای ضد پرخاشگری و مدیریت استرس

• توسعه فرصتهای عملی و حمایت در اجرای آنها

روح و روان شما ،برای ما
مهمه –
درد شما ،برای ما آشناست.

• مشاور ه برای کودکان ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن

• گفتگوهای گروهی ،زوجی و تکی در مکانی امن و

محفوظ

• رایگان ،خودمانی و محرمانه ،و در صورت تمایل به

طور ناشناس

• مشاوره آنالین در صورت درخواست
Quelle: Pixabay

عربی (تمامی گویشها)
فارسى (گویش ایرانی  -گویش افغانستانی)
کردی
اسپانیایی
پرتقاىل
انگلیسی

Quelle: Canva

