
 شباب الالجئین لالعالج ل
 الذین یعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

 لقاء و معلومات   . 1
 ساعة    1

فحص  . 2  
ساعة  2+2  

 
 كشف المشاكل وخطة العالج

)المقابلة واالستبیان(  

العالج. 3  
ساعة 12ـ 15  

 :العالج یساعد على التخلص من اضطرابات ما بعد الصدمة
   قل حمولة التوتربسبب الذكریات 
 قلة األفكار والمشاعر المؤلمة  . 

  المزید من األمن واألمل  . 
 

 ما ھو اضطراب ما بعد الصدمة؟
 كثیر من الناس یعانون من مشاكل بعد األحداث السیئة  

 .   كوابیسذكریات قویة أو  -
 .  دراقلة الفرح و حب االنف -
 .  التركیز في نوبات غضب أو مشاكل واقلق  -
 أفضل بشعورأن یشعر   على العالج یمكن أن یساعد المرء . 
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 ورقة المعلومات
 ما ھو العالج النفسى؟

 ؟يالنفس المعالجما ھو 
 

یساعدك اذا واجھت شیئا سیئا ـ المعالج النفسي   

.  وعن طریق الحدیث ستشعر بتحسن ,عن ھذه االحداث الرھیبة یتحدث معك ـ المعالج النفسي
 آلیوجد حبوب ضد الذكریات المؤلمة

وضع بالنسبة لقرارات  سلطة التخاذ ھو خبیر و شریك محادثة ولیس لھ أي يالنفس لمعالجاـ 
 اقامتك

 

   العالج النفسي؟ تمكیف ی
 اجباري ولیس يطوع  العالج ,یرام ما على تكن لم إذا النفسي العالج على الحصول یمكنك ـ
 توقف ان یمكنك المعالج مع لراحةاب تشعر لم أو العالج یعجبك لم إذا ,عالجال تجربة یمكنك ـ 

 العالج
 ریدت ال ما و عنھ الحدیث ترید ما تقرر تأن ـ
   السریة و الحدیث لكتمان الواجب لدیھ .ماقلتھ عن ااحد یخبر ان لھ سمحی ال المعالج ـ
 علیھ یجب أیضا المترجم .مترجم على الحصول یمكنك ترید كنت اذا .األلمانیة یتحدث المعالج ـ

 .السر كتمان
 . مرة أسبوع كل یكون العالج ـ 
 .الدفع تحملی ذيال وھ الصحى التأمین . العالج تكالیف تدفع أن علیك یجب ال ـ

 ,األصدقاء مع قاتھموأ ایقضو أن یفضلونو , بتحسن الشباب من الكثیر یشعر  المحادثات بعد
 .یتحسن المدرسة فى كیزھمروت
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