
  

 أنت هربت من بلد أخر

   اأنت متوتر أو تعانى من الضغط العصب 

  
 
ا  هل تقلق كثير

  
 
ا  هل تفكر كثير

 

نحن نعرض عليك حديقة الشاى 
 الصحية

 ب الشاى فى غرفة آمنة و موثوقة  شر

  الحصول عىل المعلومات بخصوص
النفسيةالصحة   

  الحصول عىل المعلومات بخصوص طرق
 العالج الصحية و النفسية فى المانيا

 التبادل الجماىع فى المجموعة بلغتك األم 

 الدرية, \ اللغة العربيةوو اللغة الفارسية
ية ى  اللغة األفغانية, اللغة الفرنسية و االنكلير

 

 

 

 هل عندك أهتمام بالموضوع؟

يقوم باالجابة المعالجون النفسيون و فريق البحث بجامعة ماربورغ 
 علي كل األسئلة بخصوص حديقة الشاي و الدراسة.
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حديقة الشاي الصحية من أجل 

ى   الالجئير

ي اطار فاعليات دراسة 
نقوم بتوفير  LoPeفى

ى أمن الصحية حديقة الشاي   جل الالجئير

 

 



 

 

 

 

 دراستنا.... 

  نود معرفة، اذا حديقة الشاي قد تساعد، ونقيم دراسة بجامعة
 الصحية ماربورغ لحديقة الشايفيليبس 

  ٩٠تستغرق المشاركة في حديقة الشاي اسبوعين، كل اسبوع 
 دقيقة

  اسابيع  ٨-٦تستغرق المشاركة في دراستنا من 

  سوف نسالك في نقاط زمنية )اوقات( مختلفة عن حديقة الشاي
 و توترك

  سوف تستغرق المرة الواحدة ساعة  .مرات ٣-٢سوف تقام من 

  يورو في الساعة ٨من اجل ذلك التشخيص ستحصل علي 

 من يمكنه المشاركة؟
  ة فى المانيا؟ ة قصير هل أنت متواجد من فير  

  هل تشعر بالتوتر أو أنك تعانى من الضغك

؟
 
ا  العصب  أو تفكر كثير

  ,هل تتحدث اللغة العربية

الدارية,التغرينيا, األفغانية, الفرنسية \ الفارسية

ية؟  ى  أو األنكلير

  ؟سنة عىل األقل١٨هل عندك  

 

 

 

 

 

 ما هي اإليجابيات؟

  المشاركة في حديقة الشاي الصحية 

 التخلص من الضغط العصبي، التوتر و الضغط النفسي 

 الدعم الجماعي في المجموعة 

 ٨ يورو فى الساعة مقابل المشاركة فى الفاعليات  

 جاع نفقات الحافلة القطار  اسير

 

 

 

 


