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 خدمات روان شناسی 
سالمت روحی در جستجوی خدمات مشاوره و پشتیبانی  تآیا به دلیل اختالال

 باشید؟انپزشکی میوهستید؟ آیا به دنبال درمان ر
 

 گروه هدف ما چه کسانی هستند؟

های روانی و مهمتر از همه افرادی که زندگی مستقلشان به شکل قابل توجهی به این مشکالت حاد روحی و/یا بیماریافراد دچار  -
 دالیل دچار اشکال شده است

 سال سن دارند 18افرادی که بیش از  -

 اعضای خانواده فرد دچار به این عوارض -

 کنیم؟چه خدماتی ارائه می

 روان شناسی و روانپزشکی هایمشاوره، پشتیبانی و درمان -

 کمک برای برقراری تماس با مقامات مسئول دولتی، شفاف سازی وضعیت ادامه زندگی یا کمک در صورت وجود مشکالت مالی -

 مشاوره برای خویشاوندان -

 های حمایتیخشهای مخصوص بهای تخصصی برای ادارات و مقامات مسئول دولتی، همچنین برای تقاضانامهآماده سازی اظهارنامه -

( به منظور کمک به باقی ماندن در محیط زندگی اجتماعی، بیرون از جامعو برنامه روزانه مدیریت دقیق پرونده )پیگیری پشتیبانی  -
 های روان درمانیمؤسسه

 دهیم؟چگونه این خدمات را ارائه می

های فرد به فرد، صحبت با افراد تحت تأثیر و خویشاوندان آنان، پیشنهادهای گروهی و ویزیت در منزل. عالوه بر این، ما به صحبت
های ها در بخشای نیز با سایر مؤسسه( و شبکهارتباطاتیای ارتباط داریم )خدمات های روانپزشکی منطقهصورت منظم با بخش

 ایم.کیل دادهاجتماعی و خدمات درمانی تش

توانیم خدمات ترجمه همزمان تصویری به اگر برای خدمات مشاوره خود به ترجمه نیاز دارید و کسی نیست که به شما کمک کند، می
 شما ارائه دهیم که برای دریافت این خدمات باید قبالً از طریق تلفن وقت بگیرید.

 ما که هستیم؟

های چندگانه را بیابید که از مددکاران اجتماعی، روانپزشکان ید گروه هائی با تخصصتوان، شما میPSDدر کلیه مراکز اختصاصی 
درمانگران و -ها، پرستاران متخصص در زمینه روانپزشکی، کاراند، در بعضی از محلمشاور و/یا پزشکان عمومی تشکیل شده

 متخصصان روان درمانی هم حضور دارند.
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