موضوعات مشاوره روحی روانی
ما به شما در مرکز مشاوره مان بدون در نظر گرفتن منطقه ی اقامت شما در
برلین خدمات مشاوره ای ارائه می نمائیم( .گفتگوهای تسکین دهنده ،مداخله در
بحران های خانم ها ،آقایان و زوج ها)
پیشنهادات ما به تمام افرادی در برلین ارائه می شود که نیازمند مشاوره ای
سریع و بدون بوروکراسی
می باشند.

موضوعات ممکن:
 /بحران در زندگی
 /نگرانی از آینده
 /استراس های روانی ناشی از فرار و تبعید
 /مشکالت ناشی از عدم ادغام در جامعه
 /انزاوا – خانواده ی از هم جدا شده
 /مشکالت خویشاوندی – نگرانی و اضطراب جدایی
 /حاملگی ناخواسته
 /بحران های بعد از سقط جنین
 /ناباروری ناخواسته
 /اختالالت جنسی
به غیر از اینها  ،چنانچه ضروری و یا خواست شما باشد  ،ما امکان مشاوره
های بعدی و روان درمانی را برای شما میسر می نمائیم و همچنین ما پیشنهادات
گروهی به شما ارائه می نمائیم.
مشاوره می تواند به زبان آلمانی ،انگلیسی صورت گیرد ،همچنین سه شنبه ها
بین ساعت  15 – 17با کمک مترجمان به زبان فارسی وعربی .
ساعت های کاری:
سه شنبه ( 15 – 17 :آلمانی ،انگلیسی ،فارسی ،عربی)
بعد از گرفتن وقت قبلی
ثبت نام :تلفن030 – 9029 – 16880 :
روانشاس :تلفن030 - 9029 – 16898 :
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