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Kontakt

Projektkoordination 

M 0172 84 350 29

migration.noah@diakonie-meissen.de

Bereich Migration

Marktgasse 14

01558 Großenhain

T 03522 30 899 08

F 03522 30 899 16

Mobile Beratung im Landkreis Meißen

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

www.diakonie-meissen.de

Gefördert von:

Migration

Vertraulich – kostenlos – 
mit Sprachmittler*innen
 
Vereinbaren Sie einen Termin! 

Bei Bedarf wird dieser kostenfrei gestützt 

durch Sprachmittler*innen.

Confidential – free of charge –
professional translation
 
Please make an appointment! 

If necessary, this will be supported free of 

charge by language mediators.

انون من ... تم تعنأ  
 
ماألل  ـ  
كآبةال  ـ  

بـ  نوبات مفاجئة من الغض  
سضطرابات النوم / الكوابيـ  أ  

رق / األ ـ  الخوف  
التوتر -  
  

 وهذا ال يجب أن يبقى على هذا النحو ...
  
البحث المشترك عن حلول ، على سبيل -  
المثال في حالة النزاعات األسرية    

تحدث عن التجربةـ  ال  
تمارين لالسترخاء والطمأنينةـ    
العثور على مزيد من العالج المناسبـ    

مترجم, موثوق, مجاني ومع سري  
  

...موعد التحديد    
 عند الحاجة ندعمكم بمترجم

 

انون من ... تم تعنأ  
  

م ـ  األل  
كآبةـ  ال  

 ـ  نوبات مفاجئة من الغضب
ضطرابات النوم / الكوابيسـ  أ  

   / األرق / حالة التوتر ـ  الخوف
األسرة داخل الصراعات فيـ    
  
  

 وهذا ال يجب أن يبقى على هذا النحو ...
  

الحلول سويتا  البحث عن ـ    
ةتحدث عن التجربـ  ال  
تمارين لالسترخاء والطمأنينةـ    
العثور على مزيد من العالج المناسبـ    
  
  

م مترجمع  -مجاني  -)موثوق( سري  
  

موعد ...التحديد   
 إذا لزم األمر ، سيتم دعم ذلك مجان ا

للغة.ن قبل وسطاء ام  



Psychosoziale Beratung für 
Flüchtlinge und Migrant*innen 

Psychosocial counselling for 
refugees and migrants

رشاد النفسيمركز األ  
جئين والمهاجرينلآل   

 

Sie leiden unter:
 

  Schmerzen

  Niedergeschlagenheit

  plötzlichen Wutausbrüchen

  Schlafstörungen und Albträumen

  Angst und Unruhe

  Anspannungszuständen

 
Das muss nicht so bleiben:
 

  gemeinsame Lösungssuche z.B. 

 bei Familienkonflikten

  über das Erlebte sprechen

  Übungen zur Entspannung und Beruhigung

  Finden einer geeigneten Weiterbehandlung

You are suffering from:
 

  pain 

  melancholy

  spontaneous eruptions

  insomnia/nightmares

  fear/restlessness/jumpiness

 
 
This is avoidable:
 

  together we can find an answer to your 

 problem e.g. conflicts inside the family

  speaking about experciences

  training methods for relaxation and tranquilisation

  research for suitable aftertreatment
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