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M E HIR A
کمک به ثبات روحی و روانی پناهجویان

Hilfe zur psychischen Stabilisierung von Geflüchteten
Informationsbroschüre für Geflüchtete und Asylsuchende
in persischer Sprache

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
ﺑﺮﺷﻮر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
www.mehira.de

MEHIRA

 یک مدل مراقبت طبقه بندی شده برای مهاجران و پناهجویان با اختالل های احساسی است: مهیرا

آیا احساس اسرتس می کنید و از نظر روحی صدمه دیده اید
آیا نیاز به کمک دارید؟
ما کمک رایگان برای ثبات روحی وروانی پناهندگان و
!پناهجویان ارائه میکنیم
 دری و عربی/ما یک برنامه سالمت برای ثبات روحی پناهجویانی که از اسرتس صدمه دیده اند را به زبان های فارسی
.درآخن ارائه می کنیم
. آخن انجام می شودRWTH این خدمات در قالب یک مطالعه علمی دانشگاه پزشکی
.ما خوشحال می شویم اگرمایل باشید درمطالعه علمی ما رشکت کنید
برای کسب اطالعات بیشرت لطفا با مشاوران ما در مهیرا متاس بگیرید
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MEHIRA

Ein gestuftes Versorgungsmodell
für Geflüchtete und Asylsuchende mit affektiven Störungen

Fühlen Sie sich gestresst und psychisch belastet?
Wünschen Sie sich Hilfe?

Wir bieten kostenlose Hilfe zur psychischen Stabilisierung
von Geflüchteten und Asylsuchenden!

Wir bieten ein Gesundheitsprogramm zur Stabilisierung für stressbelastete
Geflüchtete in Aachen auf Arabisch und Farsi/Dari an.
Das Angebot findet im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie der Uniklinik RWTH
Aachen statt.
Wir freuen uns, wenn Sie an unserer Studie teilnehmen möchten.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unsere MEHIRA-Beraterinnen!
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MEHIRA

:زمینه و هدف ﺗحقیﻖ و مطالعه ما

 کم یا:آیا شﺎﻤ به عنوان مﺜال از موارد زیر رنﺞ می برید
بی, ﺗﭙﺶ قلب,  ﴎدرد,  معده درد, بی خوابی,بی اشتهایی
؟.....حوصلگی و

 روانی و جسمی،بعﻀی ازمردم به دلیل ﺗجربه هایی که از جنﮓ و فرار از آن داشته اند از نظر روحی
 راه یابی راحت ﺗر به،هدف این ﺗحقیﻖ کمک به ﺗرمیم سالمت روحی وروانی پناهجویان.رنﺞ می برند
.سیستم سالمت آﳌان و همﭽنین بهبود ﺗامین سالمت روانی در آﳌان است

MEHIRA
Hintergrund und Ziel der Studie

Leiden Sie beispielsweise unter Appetitlosigkeit,
Schlafstörung, Magenschmerzen,
Kopfschmerzen, Herzrasen,
Missstimmung …?

Als Folge von Erfahrungen mit Krieg und Flucht leiden manche Menschen an
körperlichen und psychischen Beschwerden. Ziel der Studie ist es, Hilfe zur
Wiederherstellung des psychischen Wohlbefindens von Geflüchteten zu leisten,
Menschen ohne ausreichend deutsche Sprachkenntnisse den Zugang zum deutschen
Gesundheitssystem zu erleichtern sowie die Verbesserung der psychischen
Gesundheitsversorgung in Deutschland.
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ﭼرا این پروژه مفید است و ﭼه سودی برای شﺎﻤ دارد؟

Warum dieses Projekt nützlich ist und welche Vorteile Sie davon haben

. شرکت درآن اختیاری است و هرزمانی می ﺗوانید دیگر درآن شرکت نکنید



Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden.

. این خدمات سالمتی برای شما رایگان است و هزینه رفت و آمد شما ﺗوسﻂ ما پرداخت می شود



Das Gesundheitsangebot ist kostenlos, Ihre Fahrtkosten werden von uns
übernommen.

:  شما اطالعات سود مند و مفیدی را در باره موارد زیر در یافت می کنید به عنوان مﺜال



Sie bekommen nützliche Informationen z. B. über:

– خدمات بهداشت و سالمت در آخن

– Gesundheitsangebote in Aachen

– سیستم سالمت و بهداشت آﳌان

– das deutsche Gesundheitssystem

 حال و حوصله، وقتی شﺎﻤ برای یک مدت طوﻻنی ﻏمگین هستید،– ﭼیزهایی که شﺎﻤ می ﺗوانید انجام بدهید
.ندارید ویا احساس اسرتس می کنید
 مرحله می باشد(شما یک مبلﻐی را دریافت می کنید4  با شرکت در مرحله گزینﺶ )که بطور کلی شامل
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– Dinge, die Sie machen können, wenn Sie über einen langen Zeitraum traurig
sind, schlechte Laune haben oder sich gestresst fühlen
 Für die Teilnahme an insgesamt vier Screenings erhalten Sie eine
Aufwandsentschädigung.
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MEHIRA

ﭼه کسانی می ﺗوانند در پروژه مهیرا رشکت کنند

MEHIRA

Wer kann bei MEHIRA teilnehmen?

( سال18  پناهندگان زن و مرد )باﻻی



Weibliche und männliche Geflüchtete (über 18 Jahre)

 دری به عنوان زبان مادری شان باشد/  عربی یا فارسی



Arabisch oder Farsi/Dari als Muttersprache

نشانه و عالیم استرس و یا بیماری افسردگی,  وجود آسیب های احساسی



Vorliegen von emotionalen Belastungen, Stresssymptomen oder einer
Depressionserkrankung

 کسانی که راه به سوی مراقبت های پزشکی و روانشناسی پیدا کردن می ﺗوانند به ما مراجعه کنند



Menschen, die schon den Weg in eine ärztliche oder psychologische Behandlung
gefunden haben, können sich bei uns melden

ﭼه کسانی نمی ﺗوانند متاسفانه در این در پروژه شرکت کنند ؟

Wer kann leider nicht bei MEHIRA teilnehmen?

( سال١٨  افراد زیر سن قانونی )زیر



Minderjährige (unter 18 Jahren)

 ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺮﺗﺐ در ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﻰ ﮔﺮوﻫﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ



Geflüchtete, die nicht regelmäßig an der Gruppentherapie teilnehmen können

 اگر شﺎﻤ یک وﺿعیت اقامت نا مشﺨﺺ دارید



Wenn Sie einen ungeklärten Aufenthaltsstatus haben

 وقتی یک اقدام خود کشی وجود داشته باشد



Wenn eine akute Suizidalität vorliegt

روند مطالعه

Ablauf der Studie

 ﺗوﺿیﺢ و موافقت نامه



Aufklärung und Einverständniserklärung

 ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺳﻮال ﻫﺎى رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﺑﺮاى اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ روﺣﻰ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ



Ausfüllen von psychologischen Fragebögen, um festzustellen, wie es Ihnen geht

 نتیجه پرسشنامه مشﺨﺺ می کند که در کدام مرحله قرار دارید



Das Ergebnis dieser Fragebögen bestimmt die Zuordnung zu einer
der möglichen Interventionsstufen

 در فاصله های زمانی مﺨتلﻒ پرسشنامه ها مجداد ﺗکرار میشود
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Es findet zu verschiedenen Zeitpunkten eine Nacherhebung statt
9
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MEHIRA

روند ﺗحقیﻖ :شﺎﻤ دقیقا در این پروژه ﭼه کاری انجام میدهید؟
.١کسب اطالعات و قبول کردن آن


ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ



وﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ ,ﺑﺎ
اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن آن را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

 در ﻣﺮ ﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮال را ﭘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

.٢ﺗحقیقات مقدماﺗی




در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﮑﺎران

١

 ﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ



ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻣﺪت  12ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ



ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ آﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ

ﻣﻬﯿﺮا ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ درﮐﺪام ﮔﺮوه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدى ﺳﻼﻣﺖ

درﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺛﺒﺎت روﺣﻰ و

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ

اﯾﻦ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﺑﺮاى اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ

ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آن از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎى ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.

روﺣﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از  12ﻫﻔﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ،

ﺷﻮد وﺿﻌﯿﺖ روﺣﻰ ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺷﺮوع ﻣﻰ ﺷﻮد

ﻣﺎ ﻓﻮرا درﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 3

اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪى ﺑﻪ ﺟﻮاب ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮال ﻫﺎ

و  6ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰ

ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻰ

ﮔﺬارﯾﻢ و درآن ﻣﻼﻗﺎت ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﮔﻪ

ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﻪ ﺳﻮال ﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﻮد

ا .ﺗماس

 .٣مشﺨﺺ کردن گروه سالمتی فرد

 .٤مراجعه به یک گروه سالمت

 .٥ﺗحقیﻖ و مطالعه های بعدی

٢



٣

ﻣﻰ ﺷﻮﯾﺪ

قرار مالقات برای ﺗحقیقات مقدماﺗی

پاسﺦ و اطالع رسانی

٤

برنامه سالمت

٥

ﺳﻮال را ﻣﺠﺪدا ﭘﺮ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗحقیﻖ و مطالعه های بعدی

مرحله  .٤درمان مجزا
مرحله  :٣برنامه گروهی با روانشناس و مرتجم
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 :٢اپلیکشن برای موبایل و یا برنامه سالمتی برای جنسیت حساس
مرحله :
مرحله  :١در حال حاﴐ هیﭻ برنامه سالمت ﴐوری نیست

© Peoplecreations – Freepik
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Kontaktdaten
Bitte kontaktieren Sie unsere Farsi
sprechenden MEHIRA-Beraterinnen!
MEHIRA-Beraterinnen Farsi/Dari:
peerfarsi-mehira@ukaachen.de
Tel.: 0241 80-80414
Falls wir einmal nicht erreichbar sind, können Sie
gerne eine Voicemail mit Ihrer Telefonnummer
hinterlassen und wir melden uns so schnell
es geht bei Ihnen zurück.

اطالعات متاس
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
.ﻣﺎ درﻣﻬﯿﺮا متﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
کارمندان مهیرا به زبان فارسی

peerfarsi-mehira@ukaachen.de
0241 80-80414: ﺗلفن

 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ دردﺳﱰس ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ
ﭘﯿﻐﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺷامره ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷام متﺎس
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺨﺶ ﻫامﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮوژه

Projektkoordination
Sarah Gutknecht, M. Sc. (Psychologin)
Franziska Kaiser, M. Sc. (Psychologin)
mehira@ukaachen.de
Tel.: 0241 80-80758
Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.mehira.de

Sarah Gutknecht, M. Sc. (Psychologin)
Franziska Kaiser, M. Sc. (Psychologin)
mehira@ukaachen.de
Tel.: 0241 80-80758
Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.mehira.de

:بﺨﺶ مدیریت پروژه در آخن

MEHIRA Teilprojektleitung
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. soc.
Frank Schneider
Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Ute Habel
Uniklinik RWTH Aachen
Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.psychiatrie.ukaachen.de

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. rer. soc.
Frank Schneider
Univ.-Prof. Dr. rer. soc. Ute Habel
Uniklinik RWTH Aachen
Klinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen
www.psychiatrie.ukaachen.de

Projektpartner

:همراهان پروژه

شارﻳتاه برلﻦﻴ

جامعﺔ لودفﻴجﺲ ماﻛسمﻴلﻴانﺲ ﰲ مﻴونﺦ

جامعﺔ فﻴلﻴبﺲ ﰲ ماربورج

جامعﺔ بوﺗسدام

مستشفﻰ جامعﺔ اوﻢﻟ

اﳌعهد اﳌرﻛزي للﺼحﺔ العقلﻴﺔ ﰲ مانهﻴم

