
مشاوره به زبان مادری
»مشاوره به زبان مادری« به چه کسانی کمک می کند؟

مشاوره به زبان مادری یک خدمت رایگان و محرمانه و ویژه افرادی است که سن آنها 18 سال به باال است و در نواحی 
»کنزینگتون و چلسی« یا »کوئینز پارک و پدینگتون« نزد یک پزشک عمومی ثبت نام شده اند.

آیا مشاوره به زبان مادری می تواند به من کمک کند؟
با نگرانی، کاهش استرس، بهبود  یادگیری شیوه های جدید کنار آمدن  مشاوره به زبان مادری می تواند در خصوص 

روحیه، و مدیریت اضطراب به شما کمک کند. 

و  می دهیم،  ارائه  فارسی  و  زبان های عربی  به  را  فرهنگی  تناسب  دارای  نفر  به  نفر  درمانی  گفتگوهای  جلسات  ما 
فرصت هایی منظم و توأم با آرامش را برای شما فراهم می سازیم تا ضمن تفکر و تعمق، به درکی بهتر از مشکالت، 

تجارب زندگی، و روابط نایل شوید. 

درمان های روانشناختی نیز می توانند به افراد کمک کنند تا روش هایی را برای مدیریت بهتر جنبه های عملی و عاطفی 
کنار آمدن با بیماری های جسمی مزمن بیابند. 
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مشاوره به زبان مادری چه کمک هایی را ارائه می دهد؟
مشاوره به زبان مادری گفتگوهای درمانی نفر به نفر یا جلسات مشاوره کوتاه مدت را به زبان های عربی و فارسی 

ارائه می دهد.

عالوه بر مشاوره، می توانید در کارگاه ها و دوره های آموزشی رفاه و سالمت به منظور بهبود درک خود از بهداشت 
روانی، مقابله با بدنامی، و فراگیری و عمل به تکنیک های کمک به خود جهت مدیریت بهتر احساسات و عواطف 

چالش انگیز شرکت کنید.
مشاوره نفر به نفر 

مشاوره عبارت است از یک درمان کوتاه مدت که شامل 
جلسات گفتگوهای درمانی رو در رو با حضور با یک 
مشاور آموزش دیده است که به شما کمک می کند تا به 
پیرامون  افراد  سایر  و  محیط،  خود،  از  بهتری  درک 
خود نائل شوید. مشاوره فضایی عاری از قضاوت را 
به منظور کاوش درباره احساسات گیج کننده یا دردناک 
استرس،  مثل  شایع  عاطفی  مشکالت  با  آمدن  کنار  و 
به  و  می سازد  فراهم  اضطراب  یا  افسردگی،  نگرانی، 

شما کمک می کند تا تغییراتی مثبت ایجاد کنید.

برنامه رفاه و سالمت
ما مجموعه ای از کارگاه های آموزشی رفاه و سالمت و 
دوره های آموزشی کمک به خود را درباره موضوعات 
رفاه و سالمت  و  بهداشت روانی  از  آگاهی  به  مربوط 
و  کارگاه ها  این  طریق  از  می دهیم.  ارائه  عاطفی 
راهبردهایی  و  ابزارها  می توانید  آموزشی،  دوره های 
عملی را برای مدیریت مشکالت و بهبود رفاه و سالمت 
و  رفاهی،  بهداشتی،  خدمات  سایر  به  دسترسی  نیز  و 
حمایتی محلی بیابید. کارگاه ها و گروه ها معموالً با کمک 
داوطلبان دوزبانه آموزش دیده ما به زبان های عربی و 

فارسی برگزار می گردد.



Community Living Well حاصل همکاری NHS و همکاران بخش خدمات داوطلبانه است. 
 Brent,( »مشاوره به زبان مادری« توسط »برنت، واندزورث و وست مینستر مایند«

Wandsworth and Westminster Mind( ارائه می گردد.

»برنت، واندزورث و وست مینستر مایند« یک موسسه خیریه ثبت شده با شماره ثبت 292708 است.

تیم

صحبت  فارسی  و  عربی  زبان های  به  ما  مشاوران 
می کنند و درکی قوی از خصوصیات فرهنگی و قومی 
افرادی دارند که با آنها کار می کنند. مجریان کارگاه ها 
و مددکاران اجتماعی در عین حال متخصصان بهداشت 
روانی هستند که به نحوی آموزش دیده اند که نسبت به 

نیازهای فردی و فرهنگی حساس باشند. 

مطالب ترجمه شده 

به طور منظم مطالبی کتبی را درباره مسائل شایع  ما 
تکنیک های  پر کاربرد،  اصطالحات  روانی،  بهداشت 
ارائه اطالعات درباره سایر خدمات  به خود، و  کمک 
به  مطالب  این  می کنیم.  تهیه  جامعه  در  محلی  حمایتی 
زبان های عربی و فارسی نیز ترجمه می شود و می توان 
آنها را در محل های اجتماعی مختلف مثل مطب پزشکان 

عمومی، کتابخانه ها، و مراکز اجتماعی یافت.


