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شام نگران این هستید٬ چون  شخصی دارد به سمت  افراط گری 

مذهبی می رود؟ 

آیا شام نگران هستید٬ زیرا کسی از اطرافیان شام از نوع اعتقاد شام 

انتقاد می کند و با پرخاشگری ورفتارخشونت آمیز در تالش است شیوه 

مذهبی خود را به شام تحمیل کند؟ 

آیا شام نگران خودتان و دیگران هستید، چون کسی که از نظر مذهبی 

رفتارخشونت آمیز و وحشت را توجیه می کند یا حتی آن را تحسین 

می کند؟

ما یک مرکز مشاوره در زمینه افراط گرایی مذهبی هستیم . ما به 

شام کمک خواهیم کرد، اگرشام با کسی در ارتباط هستید٬ که با افکار 

افراطی مذهبی همدردی می کنند یا آنها را گسرتش می دهند .

ما خوشحال خواهیم شد که در مرکز خودتان ، و یا درهر مکان دیگری 

، یا از طریق تلفن ویا هر جایی که مورد نظر  شامخواهدبود به شام 

مشاوره بدهیم . در صورت متایل با ما متاس بگیرید. مرکز مشاوره 

ما در مرکز شام شناخته شده است . یک سازمان غیردولتی است٬ 

که داوطلبانه ٬ آماده کمک به انسانها در هر سن ، جنس و با هر 

.IFAK e.K ملیيتی

ما به شام بصورت ناشناس و به صورت محرمانه و به زبانهای عربی ، 

آملانی ، انگلیسی ، کردی ، روسی و ترکی مشاوره می دهیم .

مشاوره ما رایگان است .

موضوع و زمینه های مرکز 

مشاوره ما

اگرشام تردید و یا سوال در مورد شکلها و موارد مخطلف 

افراط گری مذهبیی دارید؟

با ما متاس بگیرید !

! کرد  خواهیم  کمک  شام  به  میل  کامل  با   ما 

اگر سوالی دارید یا مطمنئ نیستید ، لطفاً با ما متاس بگیرید .

منا به شام مشاوره میدهیم:

ناشناس ! 	

رایگان ! 	

چند زبانه ! 	

محرمانه ! 	

نشانی:

محل متاس با ما

تلفن:
تلفن همراه:

ایمیل:
وب سایت ما:

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER

BERATUNGSNETZWERK GRENZGÄNGER



هدف مشاوره ماچگونه ما میتوانیم به شام کمک کنیم ؟

0234 687 266 64

ما همچنین در زمینه افراط گرایی مذهبی مشاوره و روان درمانی اجتامعی 

ارائه می دهیم .

به عنوان مسال شام می توانید به ما مراجعه کنید ، اگر افراط گرایی 

مذهبی مشکالت بیشرتی ایجاد کند :

اضطراب و ترس ، و یا سایر مشکالت بهداشت روانی 	

مشکالت زناشویی،که مربوط به مسایل دینی و مذهبی است 	

 تجارب دردنا ک وآزاردهنده، به عنوان مثال به دلیل خشونت  	

افراطی مذهبی  

ایامن و بحرانهای زندگی 	

ما همچنین به شام کمک خواهیم کرد، تا در صورت متایل, پشتیبانی 

بیشرترا برای شام جستجو کنیم و در صورت فشارروحی ومشکالت 

وابستگی ، مراکز مشاوره تخصصی معرفی کنیم .

با ما متاس بگیرید !

هدف ما این است که از از طریق آموزش و مشاوره ،  فرآیندهای متایل 

افراطی مذهبی را شناسایی و جلوگیری کنیم و همچنین اگرکسی قبالً  با 

این فرایند  افراط گریی مذهبی روبرو شده است ، واکنش الزم و صحیح را 

انجام دهیم .

ما یک تیم متشکل از روانشناسان*زن و مرد* ، اسالم شناسان *زن و مرد* ، 

مربیان *زن و مرد* و مددکاران اجتامعی *زن و مرد* هستیم .

ما به شام مشاوره میدهیم ، در باره هرمشکلی که دلیل عدم اطمینان شام 

شده است ، مشکالت و یا سواالت که شام ممکن است در مورد افراط 

گرایی مذهبی داشته باشید ، پاسخگو هستیم .

درگیری ها و مشکالت اغلب در جایی اتفاق می افتد که افراد نزدیک به 

هم و در یک جا زندگی می کنند و عقاید و دیدگاهای مختلفی دارند . 

ما شام و اطرافیانتان را تقویت وکمک و همراهی می کنیم و در صورت 

متایل شام ,می توانیم همچنین با شام در گفتگو ب ادارات دیگر مانند 

اداره مهاجرت ، اداره رفاه جوانان یا پلیس نیزشام را حامیت کنیم .

این برای ما مهم است :

ما همیشه با شام گفتگو و نظرسنجی انجام میدهیم ٬ که چگونه و برای 

چه مدت می توانیم به شام کمک کنیم وشام تا چه زمانی به کمک ما 

نیازمند هستید !

ما با شام و بخاطر شام کار می کنیم !
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