
  

 
   

 
  

ألعراض سوف تحصلون على معاينة دقيقة ل  

 بسبب تجاربكم األليمة. اتشتكون منه التي

في المجموعة األولى ستحصلون على المعالجة 

 100جلسة  مباشرةً. عشر جلسات، ُمدّة ُكل

 دقيقة.

 إرشاداتوعة الثانية ستحصلون على مفي المج

مراكز،حيث يمكنكم الحصول على عن 

.في حال  لم يساعد ذلك، سوف المساعدة. 

تحصل المجموعة الثانية أيضاً على المعالجة 

 .عندنا في وقٍت الحق

يورو للساعة عن آخر  8سوف تحصلون على 

 جلستي معاينة تشاركون فيها.

يمكنني المشاركة ؟كيف    ؟ لماذا علّي المشاركة في الدراسة 
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؟ الدراسة سير  

عندما تتّصلون بنا، سنعطيكم معلومات  (1)

 .أسئلتكمعن المشروع، ونجيب على 

 

نقوم بإجراء معاينة نفسيّة دقيقة. من س (2)

خالل ذلك يمكننا معرفة و فهم حالتكم 

  .الصحيّة

 
في حال  مشاركتكم في المشروع، سيتم  (3)

تصنيفكم إلى مجموعتين، المجموعة 

المجموعة و تبدأ بالمعالجة، ساألولى 

تحصل على معلومات عن سالثانية 

م المعالجة.في حال  لم قدّ مراكز تُ 

ك، سوف تحصل المجموعة ليساعد ذ

على المعالجة عندنا في  الثانية أيضاً 

 .وقٍت الحق

 
مع مرور الوقت سنقوم بإجراء ثالث  (4)

معاينات لمعرفة إن كانت حالتكم 

ل قاَء ُمشاركتم في هذه تتحّسن. 

قسائم الجلسات ستحصلون على 

تستطيعون استخدامها في الكثير من 

على و يور 8المحالت التجارية بقيمة 

 .ساعة كل

 حول الدراسة ؟

عندما يتعرض أحدٌ ما للعنف أو لتهديٍد خطير 

تتحّول هذه األحداث إلى عبٍء ثقيل. استجابة 

 الجسد على هذه األحداث تكون بالتوتّر.

أحياناً يمكن أن تستمر أعراض التوتّر فترة 

المرء بأنّه ليس بخير، ال طويلة. بالتالي يشعر 

يمكنه العمل، يعاني من الخوف و من ذكريات 

أليمة، أو يجد صعوبة في النوم. هذه األعراض 

 يمكن معالجتها.

نحن نقدّم لكم المعالجة. أي أنّنا نساعدكم من خالل 

محادثات كيفيّة التخلص من عبء هذه الذكريات 

و استرجاع نقاط القّوة لديكم. نحن نعمل مع 

صائّي معالجة ُمدّربين و مترجمين يتحدثون أخ

 لغتكم.

بمشاركتم سنتعّرف أكثر، إلى أّي حد تساعد 

المعالجة الجديدة أعراض التوتّر الناتجة عن 

تجارب أليمة. وبالتالي يمكننا مساعدة أشخاص 

ّمن لديهم تجارب لجوء بشكل أفضل.  أخرين م 

المعالجة تستغرق عشرة أسابيع، المشاركة في 

 شهراً تقريباً. 12اسة تستغرق الدر

 العالج من قبل شركة التأمينتكاليف ستتم تغطية 

الصحي الخاصة بكم كما أن التعامل مع بياناتكم 

سيتم بشكل سري للغاية مما يعني عدم إعطائها 

 لطرف ثالث

 

 : بإمكانكم المشاركة
 

 65و  18أعماركم ما بين  إذا كانت...

 لديكم تأمين صّحي في ألمانيا....

...اّضطررتم للجوء إلى ألمانيا بسبب الحرب 

 أو العنف، حتى لو منذ مدّة طويلة.

تَب عات و نتائج األحداث األليمة ...تعانون من 

 التي مررتم بها.

...تريدون معالجة هذه المشاكل و استرجاع 

 من جديد.طاقاتكم 

 

المعالجة سيتم إجراءها إذا دعت الحاجة 

  مترجمين. بوجود

 م  يمكنه المشاركة في الدراسة ؟


