ETH - Essener Trauma Hilfe - ETH
für geflüchtete Kinder und ihre Familien

کے ایتھ ایسسنرٹ ٹروم -پناہ گزین کے
بچوں اور ان کے خاندانوں
لئے مدد کریں
عزیز والدین،
آپ نے ایک جنگ سے بچا اور بچایا :
وہ سخت ہیں ! آپ نے ایک نئے ملک
میں ایک راستہ پایا ہے:
وہ بہادر ہیں !
کرتے ہیں:وہ والدین سے محبت کرتے ہیں اور اپنے
رہے ہیں اس کے باوجود :بچوں کے بارے میں فکر
وہ دیکھ
بہت سے بچوں اور خاندان جنہوں
نے ،پرواز تشدد اور نقصان کا
تجربہ کیا.ہے اکثر پریشانی ،
کشیدگی یا جسمانی بیماری
سے متاثر ہوتے ہیں.
ہم رہائشی حقوق کے ساتھ پناہ
گزین کے خاندانوں کے لئے
عالج اور طبی دیکھ بھال پیش
کرتے ہیں نفسیاتی زخموں میں مدد
ملتی ہے .
اکثر پہلے ہی سمجھنے کے لئے
نفسیاتی نتائج کے بارے میں ایک
وضاحت کافی ہے خاندان اور ماحول
کو فروغ دینا .ہم خاندانوں کو
اپنی اپنی طاقتوں اور شفا یابی
کی طاقتوں میں مدد ملتی
ہے تالش کریں  .پھر والدین اپنے
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بچوں کے لئے طاقت کا سب
سے اہم ذریعہ ہیں .
بہادر رہو ! ہم سے بات کریں !
ہماری بات چیت خفیہ ہے .عالج کیا.
بچے اور ان کے والدین کشیدگی.
سے بہتر ہو سکتے ہیں
عام مدد حاصل کریں.
ہم سے رابطہ فون کی طرف سے ہے .
یہ آپ کے خاندان کے ساتھ ابتدائی
بات کی ترتیب کی جا سکتی ہے .
براہ کرم متعلقہ بچے کے صحت
کے لۓ الو .اہم شخص ایک واقف
شخص کے ساتھ ہے.ابتدائی
بات میں ہم آپ سے پوچھتے
سے پوچھتے ہیں کہ وضاحت عالج
کی مدد سے آپ اپنے بچوں اور
اپنے خاندان کے لئے چاہتے ہیں.
ہم تشخیصی کے لئے آپ کے خاندان
کے ساتھ مزید تقرریوں کا بندوبست
کریں گے.اگر یہ مترجم یا مترجم
کی ضرورت ہے تو  ،یہ ہمارے
ذریعہ منظم کیا جائے گا .
ہم عیسن کے مقام پر یا روح
کے عالقے میں مقامی تھراپی
کی مدد سے پیش کرتے ہیں .
یہاں آپ ہمیں ملیں گے:
ETH - Essener Trauma Hilfe - ETH
Humannstraße 3
45276 Essen-Steele
Telefon 0201-5147776:

ہم آپ کے منتظر ہیں!
Ihr Essener Trauma Hilfe Team
Ruhrgebiet

www.essener-traumahilfe.de

