
آیا متایل به رشکت در پروژه 
»داستان زندگی  خود در رابطه 
با سالمت روانی  و مهاجرت« 

را دارید؟

به عنوان مناینده پروژه قصد دارم دیگران را در مورد اختالل روانی  به نام 

پی  تی  اس  دی به معنای اختالل اسرتس بد از ضایعه روانی  یا اسرتس بد از 

سانحه آگاه سازم. می خواهم که دیگران بدانند که این اختالل روانی  که بعد 

از سانحه سخت پیش می آید عکس العملی کامالً طبیعی و درمان آن  امری 

طبیعی می باشد. از طریق به اشرتاک گذاردن داستان زندگی  و تجربه ام میتوانم 

به کسانی  که دچار این اختالل میباشند کمک کنم. جهاد ۲۷ ساله

هدف من از منایندگی در این پروژه شکسنت تابو ها و هر نوع دید منفی  در 

ارتباط با سالمت روانی  می باشد. عبدی نصیر ۴۰ ساله

من فکر می کنم که به منایندگی از این پروژه میتوانم به هدفم که آگاه سازی 

جامعه از اختالالت روانیست برسم. از این طریق میتوانم در جهت کاهش 

افکار منفی  در ارتباط با اختالالت روانی  تالش کنم. انسانها در خیلی  از موارد 

متفاوت اند اما حقوق انسانی  آنها نباید متفاوت از هم باشد. همچنین تالش 

دارم که از طریق این پروژه ارگانها و نهادهای مختلف جامعه را از تاثیر 

مهاجرت بر سالمت روانی  آگاه سازم. راهبه ۳۱ ساله



عدم سالمت روانی  بسیار طبیعی و شایع 
می باشد. با این حال صحبت کردن در مورد این 

موضوع میتواند دشوار باشد.
  این پروژه در راستای تسهیل صحبت کردن در 
مورد اختالالت روانی  تالش می کند. اکنون ما به 
دنبال افرادی با سابقه مهاجرت و عدم سالمت 

روانی  هستیم که بتوانند در مورد این مسائل با 
عموم صحبت کنند.

تالش ما در این پروژه آسان منودن صحبت و همچنین آموزش همگانی 

در مورد اختالالت روانی  می باشد. ما از طریق منایندگامنان به این هدف 

میرسیم. 

منایندگان ما افرادی هستند که خود زمانی  مشکالت روانی  را تجربه کرده 

اند و یا هم اکنون با آنها دست و پنجه نرم میکنند. این افراد برای مثال در 

کنفرانسها و محل های کار سخرنانی  میکنند. 

ما هم اکنون به دنبال منایندگان بیشرتی میباشیم. 

آیا مایلید که تجربیات خود را با دیگران به اشرتاک بگذارید؟ 

ما به دنبال افرادی با این مشخصات هستیم: 

می خواهند از طریق صحبت کردن راجع به تجربیات خود و یا اعضای 

خانواده خود از مشکالت روانی  در راستای آگاهسازی همگانی تالش کنند.

با تجربه از مهاجرت از کشوری خارج از محدوده شامل اروپا. 

۲۵ سال به باال.

توانایی صحبت کردن به زبان سوئدی در دست کم مقطع پایه ای و درک 

منت های آسان سوئدی.

 متامی رشکت کنندگان آموزشهای الزم را از طریق پروژه دریافت 

می منایند. هر مناینده بعد از دورٔه آموزشی، در ازای هر سخرنانی  که 

انجام میدهد مبلغی دریافت می منایید. برای مثال بعد از سخرنانی  در یک 

کنفرانس. آیا میخواهید مناینده پروژه ما شوید؟ برای اطالعات بیشرت از 

پروژه میتوانید به وبسایت زیر مراجعه فرمایید و یا با آدرس ایمیِل زیر 

متاس بگیرید :

 hjarnkoll.se
denegnaberattelsen@hjarnkoll.se  

www.facebook.com/denegnaberattelsen

Riksförbundet Hjärnkoll
یک سازمان غیر انتفاعی است که برای افزایش درک و دانش از مشکالت روانی  در جامعه تالش می کند. هدف این پروژه 

یکسان منودن حقوق و امکانات برای همٔه افراد جامعه حتی افراد با اختالالت روانی  می باشد.

برای آگاهی بیشرت از این پروژه و سازمان میتوانید به وبسایت زیر مراجعه فرمایید:

 www.hjarnkoll.se


