
خدمة االستشارات باللغة األصلية
من هم المعنيون بخدمة االستشارات باللغة األصلية؟

خدمة االستشارات باللغة األصلية هي خدمة مجانية وسرية مقدمة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما فأكثر، المسجلين 
في عيادة ممارس عام في كينجستون وتشيلسي وكوينز بارك وبادنغتون.

هل يمكن لخدمة االستشارات باللغة األصلية مساعدتي؟
قد تساعدك خدمة االستشارات باللغة األصلية في التعرف على أساليب جديدة للتعامل مع القلق وتقليل الضغوطات وتحسين 

الحالة المزاجية والتحكم في الشعور بالقلق. 

نقدم جلسات تخاطب فردية ذات محتوى مناسب من الناحية الثقافية باللغتين العربية والفارسية تساعد على توفير وقت آمن 
ومنتظم يمّكنك من التفكير والتأمل وتطوير فهم أفضل للمشاكل وخبرات الحياة والعالقات. 

يمكن أن تساعد خدمة العالجات النفسية األشخاص أيًضا على إيجاد طرق لتحسين إدارة الجوانب العملية والعاطفية للحياة 
لألشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية طويلة األجل.

communitylivingwell.co.uk  |  البريد اإللكتروني: cnw-tr.clw@nhs.net  |  هاتف: 4200 3317 020

ما نوع المساعدة الذي تقدمه خدمة االستشارات باللغة األصلية؟
العربية  باللغتين  استشارية  جلسات  أو  األجل  قصيرة  فردية  تخاطب  جلسات  األصلية  باللغة  االستشارات  خدمة  تقدم 

والفارسية.

الصحة  بشأن  إدراكك  لتحسين  تفاعلية  رفاهية  ودورات  أيًضا حضور ورش عمل  يمكنك  االستشارات،  إلى  وباإلضافة 
العقلية وتحدي الخزي والتعرف على تقنيات مساعدة ذاتية موجهه وممارستها لمساعدتك في التحكم في المشاعر والعواطف 

السلبية.

استشارات فردية 
تعد االستشارات عالًجا مختصًرا يشمل جلسات تخاطب 
عالجية وجًها لوجه مع استشاري متدرب يساعدك على 
حولك.  من  واآلخرين  وبيئتك  لنفسك  أفضل  فهم  تطوير 
الكتشاف  لالنتقاد  قابلة  غير  مساحة  االستشارات  توفر 
الصعوبات  مع  والتعامل  المؤلمة  أو  المربكة  المشاعر 
العاطفية الشائعة مثل اإلجهاد أو القلق أو الحالة المزاجية 
المتدنية أو التوتر وكذلك لمساعدتك على إجراء تغييرات 

إيجابية.

برنامج الرفاهية
نقدم مجموعة مختلفة من ورش عمل الرفاهية ودورات 
بالصحة  بالوعي  تتعلق  مواضيع  بشأن  الذاتية  المساعدة 
التعرف  يمكنك  خاللها  ومن  العاطفية.  والرفاهية  العقلية 
للتحكم في الصعوبات  على أدوات وإستراتيجيات عملية 
إلى  الوصول  في  مساعدتك  وكذلك  الرفاهية  وتحسين 
دعم  وخدمات  رفاهية  وخدمات  محلية  صحية  خدمات 
أخرى. وعادةً ما تُعقد ورش العمل والمجموعات باللغتين 
العربية والفارسية بمساعدة متطوعينا المتدربين المتحدثين 

للغتين.



Community Living Well هي ثمرة تعاون بين هيئة الخدمات الصحية الوطنية وشركاء القطاع 
التطوعي. 

.Westminster Mindو Brent Wandsworth  يتم تقديم استشارات باللغة األصلية من خالل مؤسسات

 Brentو Wandsworth وWestminster Mind هي مؤسسات خيرية مسجلة تحت رقم 292708

الفريق

يتحدث االستشاريون كالً من العربية والفارسية كما أنهم 
الذين  لألشخاص  قوي  وأخالقي  ثقافي  بإدراك  يتمتعون 
يتعاملون معهم. كما أن منسقي حلقات العمل والعاملين في 
المجتمع هم أيًضا أخصائيون في الصحة العقلية ومدربون 

على مراعاة االحتياجات الفردية والثقافية. 

األعمال المترجمة 

قضايا  بشأن  مكتوبة  مواد  بإصدار  منتظمة  بصفة  نقوم 
بشكل  المستخدمة  والمصطلحات  الشائعة  العقلية  الصحة 
متكرر وتقنيات المساعدة الذاتية ومعلومات عن عالمات 
المحلية األخرى في  الدعم  اإلرشاد ذات الصلة بخدمات 
اللغتين  إلى  كذلك  المؤلفات  هذه  تُرجمت  وقد  المجتمع. 
العربية والفارسية ويمكن العثور عليها في مواقع مجتمعية 
والمكتبات  العامين  الممارسين  عيادات  مثل  مختلفة 

والمراكز المجتمعية.


