
 

ید انجام دهید   آنچه باید در صورتیکه از مشکالت رویح رنج میبر

آن شخص یم تواند دوست، عضو فامیل و یا همکار تان باشد.   . با شخیص که اعتماد دارید، صحبت کنید •

ن تجربه    تجربه کرده اند   خود   بسیاری از اشخاص مشکالت رویح را  و یا ممکن شخیص را یم شناسند که چنی 

ن قدم اویل دشوار است اما شما بعدا از انجام آن خوشحال خواهید بود.   ایرا داشته است. برداشی 

ن خودخود را آگاه بسازید.   • در مورد مشکل رویح تان شما را در درک و برخورد با آن کمک یم کند.   آگاه ساخی 
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او یم تواند مشکل رویح شما را تشخیص کند و خدمات مشاوره مناسب را برای تان   با داکبر تان صحبت کنید.  •

برای تان در نظر گرفته داشته باشید، یک ترجمان  آشنایی محدود  زبان انگلییس  به  رتیکه  پیشنهاد کند. در صو 

 . با شما حضور داشته باشد مشاوره  دورهء در یم شود که 

ن وقت با داکت  و درخواست خدمات  • اگر مشکل زبان دارید، انجمن افغانستان و آسیای میانه به شما در گرفی 

 مشاوره همکاری یم کند. 

یس به خدمات مشاوره موفق نشوید، و یا این روند کند باشد، شما یم توانید به   • منابع کمک به  هرگاه در دست 

یس داشته باشید. خود  انجمن افغانستان و آسیای میانه منابع کمک به خود را به زبان فاریس در خدمت دست 

 شما قرار خواهد داد. 

ید.   ۹۹۹خود خواهید رساند، همیشه باید به شماره  هرگاه افکار خودکیسی دارید و یا آسیب جدی به   •  تماس بگت 

 به یاد داشته باشید: 

ید، مثال در حالتیکه کارهای روزانه تان را انجام داده نیم توانید. بیماری رویح مانند بیماری   • به خود سخت نگت 

 به خود مهربان باشید. جسماین میباشد، شما در این حالت هم باید بخاطر توانایی های تان در انجام کار ها 

 باشد، بیاد داشته باشید که این احساس برای همیشه باق  نیم ماند.  زیاد  هم که مشکالت تان هر قدر  •

مهاجرین پنج برابر بیشت  از جمعیت عادی از مشکالت رویح رنج یم برند. این ریشه در مشکالی  دارد که آنان  •

 کردن در کشور جدید یم باشد. بنابراین شما چ  نایسی از   در کشور شان به آن روبرو بوده اند و 
ی

الش های زندگ

 تنها نیستید. 
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