
خدمات ص� 
 رفتاری

 
 
 

س� � نمای�م تا برای پناهند گان و مهاج��ن از  ASIA-ICHCما در 
 کمک مناسب ارائه نمای�م. فرق ن� کند که 

گ
لحاظ ز�ائف و فرهن�

 بود شما را خواه�م ما قادر شما به کدام ز�ان صحبت � نمای�د، 
ما در مراقبت مبتیف بر آ�ا�  ASIA ICHCکمک نمای�م. اینجا در 

 با رو�کرد جامع آموزش د�دە ا�م.  صدمه رو��ا  تروما از 
 

 : شامل ذ�ل اند  خدمات که ما فراهم � نمای�م
، مدی��ت تداوی،   ارز�ائب روا�شناخیت

 در لسان های مختلف، همسال، گروە های حمایوی مشاورە
، مداخله در بحران طبق ن�از.   ور�ات ابتدائی مدی��ت قض�ه برای �ف

 . � توانند به ز�ان شما حرف بزنندکارمندان ما 

 تداوی ھای کھ ما فراھم می نماییم 
 رفتار شناخیت تداوی 

 تج��ز دوامدی��ت 
پردازش حساس�ت زدائی از حرکت 

 ) EMDRچشم (
 ذهن آ�ا�

 ط��ق گپ زدنتداوی از 
 رو�کرد بدئف به تروما �ا صدمه روائف 

 
 

 مسائل کھ ما حل می کنیم 
 اضطراب و هراساختالل 

 ال�لو دوا کردن سواستفادە  

 
گ

 اف�د�

 طالق/ جدا شدن 

 غم و از دست دادن

 مدی��ت درد

 اختالل فشار بعد از تروما 

س  مدی��ت فشار �ا اس�ت

 تغ�ی رفتار ص�

 

 
ف �ک قرار   مالقاتبرای گرفنت

ICHC Cleveland 
1223-361-216 

 2999Payne Ave, Suite 140 

Cleveland, OH 44114 

ICHC Akron 
3607-312-234 

370 East Market St. Akron, OH 
44304 

�د 911برای حاالت اضطراری به   تماس بگ�ی
 2021تجد�د نظر شدە در جون 



همه وقت در  )ساعت۲۴وروز(شب 
س است  دس�ت

 بدون ه��نه
 
 

 تماس بحران مح�:  وطخط 
 

 )330( 434-9144   خط بحران مس�ی حمل و نقل: 
 

 )330( 940-1133                                خط مساعدت اعت�اد: 
 

                            6888-623(216) شمارە �و�س خط مقدم: 
 
 
 
 
 

 : تماس بحران م� وطخط 
 

 )800(273-8255 :خط تماس بحران خود ک�ش 
 

 )888(628-9454:  بحران هسپانویخط تماس 
 

 ارسال کن�د:   741741را به   4HOPE بحران، فقط پ�ام کتیب یب خط پ�ام کت
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