
 
 
 

 ١٩ دیووک نارحب لیلد ھب یگتسباو و دایتعا یارب رطخ لماوع
 

 لکلا دارفا زا یرایسب ھک دوش یم ثعاب ،دنوش یم تیوقت ای و یشان ،نارحب طسوت ھک یسرتسا و نانیمطا مدع •
 .دننک هدافتسا رگید داوم زا ای شخب مارآ یاھاود زا ،دننک فرصم یرتشیب
 نارگید اب دوخ تالکشم درومرد و دینک ادیپ اھ سرت و اھ ینارگن اب ھلباقم یارب یدیدج یاھراکھار :ییامنھار

 .دینک تبحص
 

 رد رتشیب دارفا نیا ببس نیمھ ھب و دننک راک ھچ دیاب اوزنا تلاح رد دنناد یمن ای و دنتسھ اھنت دارفا زا یرایسب •
 .دنریگ یم رارق داوم فرصم ءوس ضرعم
 / دیناوخب باتک / دینک شزرو / دینک ناحتما ار یدیدج راک کی ،لاثم یارب !دینک لدب ار دوخ رکف :ییامنھار
 هریغو / دینک ظفح ینوفیلت ای یلاتیجید تروص ھب ار دوخ یعامتجا تاطابترا / دینک یزپشآ

 
 لکشم یلیخ تسا نکمم ،دنا ھتشاد لکشم ردخم داوم ای لکلا فرصم ردً البق ھک یدارفا یارب صوصخ ھب •

 .دنوش یم اھر ناشدوخ لاح ھب رتشیب دارفا و دوش یم وغل یدوخ کمک یاھ هورگ دننام یتیامح تامادقا .دشاب
 زا .نیالنآ ای ینوفیلت قیرط زا ،یروضح تروص ھب :دراد ھمادا زونھ لبق لثمً الومعم ینامرد ناور :ییامنھار
  .دراد دوجو نیزگیاج یاھ ھمانرب ایآ ھک دیسرپب دوخ یدوخ کمک هورگ سیئر ای اھ کینیلک ،نارگنامرد

 
 
 

 ؟دینک یم دایتعا ساسحا ای دینک یم فرصم رگید داوم ای لکلا دح زا شیب دینک یم ساسحا ایآ
 

 رد رگا .دشاب نات دای ھب فرصم رادقم ھکنیا ات دینک تشاددای ار دوخ فرصم رادقم دوخ تارطاخ ھچباتک رد •
 راک طایتحا زا امش ھک تسا مھم نیا ،دوش داجیا لکلا ھب زاین از سرتسا یاھ تیعقوم رد ای صاخ عقاوم
 .دینک نالپ ار رگید یاھ تیلاعف ھناگآ یطیارش نینچ یارب و دیریگب

 .دینک تبحص دروم نیا رد نارگید اب •

 .دیزاس علطم ار دوخ •
-https://psychisch-sozial-gesund.de/home/psyche/sucht-und :لاثم ناونع ھب

alkoholmissrauch 

 روتکد ھناخ ھنیاعم رد ای دایتعا یلحم هرواشم زکارم رد لاثم روط ھب .دینک هدافتسا یصصخت یاھ کمک زا •
 گنز ١١٢ هرامش ھب )نارگید ای دوخ یارب داح رطخ ،دح زا شیب فرصم( یرارطضا تالاح رد .یلیماف
 .دینزب

 
-http://plattform-fuer-psychosoziale-fachkraefte.psychisch-sozial :دینک هدھاشم اجنیا رد دیناوت یم ار رتشیب تامولعم

gesund.de/ 
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