Migration

Meißen

NOAH
Psychosoziale
Beratung
für Flüchtlinge

Beratung vor Ort

أنتم تعانون من ...
Kontakt

ـ األلم
ـ الكآبة
ـ نوبات مفاجئة من –الغضب
Vertraulich – kostenlos
النوم  /الكوابيس
ـأن أ
ضطرابات ...
تم تعانون من
mit Sprachmittler*innen
ـ الخوف  /األرق  /حالة التوتر
ــ األلم
الصراعات في داخل
األسرةVereinbaren Sie einen
!Termin

Bereich Migration
Marktgasse 14
01558 Großenhain
T 03522 30 899 08
F 03522 30 899 16

Bei Bedarf wird dieser kostenfrei
gestütztمن الغضب
ـ نوبات مفاجئة
durch Sprachmittler*innen.
ـ أضطرابات النوم  /الكوابيس

Projektkoordination
M 0172 84 350 29
migration.noah@diakonie-meissen.de

Wir beraten Sie gern mehrsprachig.

Consulting service
for young migrants

Mobile Beratung im Landkreis Meißen
!Bitte vereinbaren Sie einen Termin
www.diakonie-meissen.de

Gefördert von:
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 التوتر– Confidential – free of charge
ـ البحث عن الحلول سويتا
professional translation
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ـ التحدث عن التجربة
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لالسترخاءحلول  ،على
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ـ التحدث عن التجربةcharge by language mediators.
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ـ العثور على مزيد من العالج المناسب
مجاني -
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ومع مترجم
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من قبل وسطاء اللغة.

مع مترجم

مركز األرشاد النفسي
لآلجئين والمهاجرين
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Psychosocial counselling for
refugees and migrants

Psychosoziale Beratung für
Flüchtlinge und Migrant*innen

You are suffering from:

Sie leiden unter:

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

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

