
ملرشوعنا ؟ الرواية الخاصة.
عن الصحة النفسية والهجرة.  -

كسفري ملنظمة يارن كول )رؤية للدماغ( ، أريد أن الناس باستطاعتها فهم ما 

هي مشاكل ما بعد الصدمة )PTSD( وماذا يعني ذلك – و أنه رد فعل طبيعي 

عىل األحداث الصعبة جداً التي مر بها اإلنسان و من الطبيعي أن تعالج.

 من خالل محارضايت عن تجربتي، ميكن أن أساعد اآلخرين الذين قد عانوا من 

نفس املرحلة.
جهاد ، 27 سنة

أصبحت سفرياً ملنظمة يارن كول )رؤية للدماغ(، ألين أريد أن أساعد يف كرس 

حالة الوصم حول مشاكل الصحة النفسية.
عبد النارص، 40 سنة

أصبحت سفرية ملنظمة يارن كول )رؤية للدماغ( ، للمساعدة يف زيادة الوعي 

بالصحة النفسية وبالتايل تقليل الوصم. يجب علينا فهم أن يكون الناس 

مختلفني من نواح كثرية، ولكن يجب أن يكون لديهم كل الحقوق متساوية. 

وأود أيضاً أن أساهم يف زيادة معرفة الجهات الفاعلة االجتامعية بكيفية تأثري 

الهجرة عىل الصحة النفسية.
راهيبة، 32 سنة



هل تريد أن تصبح سفرياً ملرشوعنا ؟
مشاكل الصحة النفسية أمر شائع. وبالرغم من ذلك فمن املمكن 

أن يكون التحدث عنها صعب أحياناً. الرابطة الوطنية رؤية للدماغ 

)يارن كول( تعمل ليكون الحديث عن هذه املشاكل أسهل.

نبحث حالياً عن من لديه خربة أو تجربة مع مشاكل الصحة 

النفسية و الهجرة, و يريد أن يحارض عن تجربته.

نحن يف منظمة رؤية للدماغ )يارن كول( نعمل لجعل الحديث عن الصحة 

النفسية أسهل و لزيادة املعرفة عن الصحة النفسية لدى الناس. و ذلك من خالل 

عمل و ندوات من سفراء املرشوع.

سفراء املرشوع هم أشخاص لديهم تجاربهم الخاصة بالصحة النفسية. وهم 

يحارضون عىل سبيل املثال يف املؤمترات أوأماكن العمل. واآلن نبحث عن املزيد 

من السفراء للمرشوع.

 

هل تريد أن تخربنا عن خرباتك؟

نحن نبحث عنك الذي:

• ترغب يف نرش املعلومات وتثقيف اآلخرين عىل أساس الخربات الخاصة بك 

وتجاربك مع مشاكل الصحة النفسية )الخاصة بك أو بقريب لك (

• قد هاجرت أو قدمت كالجئ من بلد خارج بلدان الشامل

• تبلغ 25 سنة من العمر أو أكرث

• بإمكانك أن تفهم وتتكلم اللغة السويدية وفهم النصوص البسيطة باللغة 

السويدية.

يتلقى جميع السفراء تدريب من خاللنا. عندما تصبح سفرياً جاهزاً، ميكنك 

الحصول عىل مهام مدفوعة األجر من خاللنا، عىل سبيل املثال، محارضة يف مؤمتر.

هل أنت مهتم/ مهتمة يف أن تصبح سفرياً لدينا؟

راسلنا عىل denegnaberattelsen@hjarnkoll.se ، ونحن سوف نخربكم باملزيد 

عن ذلك.

اقرأ املزيد يف www.facebook.com/denegnaberattelsen  وعىل موقعنا عىل 

hjarnkoll.se االنرتنت

منظمة رؤية للدماغ )يارن كول( هي منطمة خريية غري حكومية تعمل عىل زيادة االنفتاح حول مشاكل الصحة النفسية 
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