أعزاءنا من جميع الدول..
َ
نحن نعلم صعوبة األوقات الحالية بأن يبق الشخص يف المنل و أّل يستطيع الخروج ،وكذلك عدم
مثنة لالهتمام.
غن ر
الت كانت سابقا ممتعة أصبحت اآلن ر
االختالط مع الناس كما كان سابقا  .و األشياء ي
البعض يشعر بعدم الراحة أو اليأس الشديد والبعض اآلخر حزين وقلق.
النفس Die Brücke SH
الحال جديد علينا جميعا وصعب ..ولذلك نحن في مركز العالج
الوقت
ي
ي
الخاص بمن يعانون من صدمات نفسية نهتم بصحتكم النفسية ونود الستمرار يف تقديم الدعم
للشخاص الذين لديهم مخاوف ومشاكل أو توترات .

غن مسموح ,خصصنا لكم ثالثة أوقات للتصال بنا:
و بما أن الحتكاك يف الوقت
الحال ر
ي
الثالثاء للغة الفارسية و الدارية من الساعة  9إل  11رقم الهاتف043170559493 :

األربعاء للغة العربية من الساعة  9إل  11رقم الهاتف043170559493 :

الخميس للغة الروسية من الساعة  9إل  11رقم الهاتف043170559491 :

اتصلوا بنا و شاركونا أفكاركم ومشاعركم لنقوم مع بعضنا البعض بالعتناء بمواضيعكم و لنتأكد من
شعوركم بالتحسن و حصولكم عىل توجيه جيد !!

ون إل:
إذا كانت النصائح والمعلومات مطلوبة بلغات أخرى ,ي ى
رج إرسال بريد إلكن ي
psz@bruecke-sh.de

أو التصال بالرقم  043170559492أو 043170559493
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الحال البقاء يف المنل وتقليل التواصل مع الناس ال الحد األدن! من اجل عدم
من المهم يف الوقت
ي
الفنوس و حماية األشخاص الذين يعانون من أمراض مسبقة ,لذلك إليك بعض النصائح حول
انتشار ر
كيفية مساعدة نفسك يف هذه األوقات الحرجة:
 -التحدث عن حالتك سواء معنا او مع األصدقاء أو العائلة ,من المهم ان تنطق بما يرهقك !

 االستمرار بالحركة خاصة اآلن ! من المهم ممارسة الرياضة سواء يف المنل (يمكن أخذ أمثلةمن مواقع االنننت كالـ يوتيوب) أو بالخارج كالجري ,أو التنه بالطبع لوحدك (أو مع أحد أفراد
وبي اآلخرين! .
بيتك) والحفاظ عىل مسافة بينك ر

 ممارسة هواية فنية أو يدوية كالرسم و التلوين ,أو عمل المعجنات ,أو الخياطة ,أو العزف ,أوشء يمتعك بحيث أن تحافظ عىل نشاطك و إنتاجيتك! .
أي ي
طبيع
اليوم كالستيقاظ يف األوقات المعتادة و ارتداء المالبس بشكل
لروتي
 الحفاظ عىل ا ري
ي
والعودة إل الفراش يف األوقات المعتادة و هذا مهم بشكل خاص للطفال !.
شء
 استخدام النننت للبقاء عىل تواصل مع األصدقاء واألقارب وهو أيضا وسيلة لهو و تعلم يالت تستمتع بها.
جيدة ,ك
ر
تحسي لغتك األلمانية أو مشاهدة األفالم ي
تثن حماسك ,و إذا كان لديك أطفال اقرأ لهم قصص األطفال حيث
الت ر
 اقرأ القصص الجميلة يتستفيد أنت وأطفالك.

تنته فنة كورونا  ,مثل مع من تريد االلتقاء و ماذا تنوي ان
 خطط إل أين تريد الذهاب عندماي
تفعل؟ تخيل هذه المواقف يف خيالك.

Psychosoziales Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge der Bücke SH, Rendsburger
Landstraße 7, 24113 Kiel, psz@bruecke-sh.de

الت قد عشتها تصبح
 حاول تنشيط الذكريات اليجابية! حيث قد يحدث أن الذكريات الصعبة يالماض ال بد أن كل منا قد
سهلة التذكر وتثقل كاهلك ,لكن عىل الرغم من جميع المشاكل يف
ي
مضت عليه لحظات ضحك و فرح ,عىل سبيل المثال نتذكر أحد األقرباء الذي جعلك تضحك
يتغن
او المتعة مع حيوان أليف .اجمع عىل األقل  10لحظات بهيجة من حياتك و سوف ر
مزاجك.

 االستماع وقراءة األخبار بشكل منن! فبعض الناس ال يمكن فصلهم عن األخبار يف الوقتبالفنوس ف رنداد التوتر و الخوف و تسوء الحالة
الحال حيث يرى الشخص أرقام
المصابي ر
ر
ي
النفسية.
الت تشاهد فيها األخبار يف الصباح والمساء .وال تنس! خذ األخبار فقط
لذلك حدد األوقات ي
غن الرسمية ال يت يتم توزيعها باستمرار.
من مصادر رسمية و ال تثق باألخبار ر
تسع ألمانيا والعالم بأسه لحماية السكان وتطوير األدوية واللقاحات العالجية يف أسع وقت
ممكن.

 القيام بأشياء مثمرة يوميا مثل النتيب يف المنل ,أو القيام بأشياء لم يتست لك الوقت قطللقيام بها ,أو تعلم أشياء و مهارات جديدة ,أو اللعب مع األطفال وما إل ذلك ,كن نشط!

كبى!! يف حالت الطوارئ يمكن
 احصل عىل المساعدة إذا تعرضت أرستك للعنف أو أزمات رالحصول عىل مساعدة من ر
الشطة عىل الرقم , 110أو يف حالت الصابة الجسدية ر
يرج
التصال بالرقم .112

حافظ عىل صحتك البدنية والعقلية وال تندد يف قبول دعمنا
مع أطيب التحيات..
فريق PSZ
Kirsten Beckmann, Amelie von Eye, Olga Pavlovych
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