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MIELItietty 

ي أزمات العالقة الزوجية/العاطفية. للجميع 
 دعم ف 

MIELItietty   ي األزمات، تعمل عىل المدى القصير )الحد األقىص
مرات( والعاملون  ٨للمساعدة ف 

. الزيارات مجانية. وعند الحاجة يحض    هم من اختصاصي مجال العمل االجتماعي والصحي

جمة.  جم/ المير المير

يها عندما يكون عندكم أزمة وتحتاجوا أن تتغلبوا عل  يمكنكم أن تصبحوا من زبائن 

 معًا. األزمة قد تكون نتيجة لعدة أسباب، مثلً 

 )انتقال األوالد من البيت، التقاعد، عمل جديد، البطالة( بسبب تغيرات في الحياة  •

)الخيانة، العقم، المشاكل بسبب الظروف الصعبة في العالقة الزوجية/العاطفية  •

 الجنسية، الصعوبات اليومية( أو 

)حادث، مرض خطير، أن يغدو ضحية لعمل بسبب األحداث )الصادمة( المفاجئة  •

 إجرامي(

 

 961 8223 040حجز الموعد في مركز األزمات في توركو على الرقم 

ي منطقة توركو، الذين هم فوق سن الـ  MIELItiettyخدمة 
سنة من   ١٦معنية بجميع الساكنير  ف 

كاء، بغض النظر عن الوضع المادي، وعن  ، أو من الذين لديهم عالقة متعددة الشر األزواج/ المرتبطير 

ي البلد، وعن اللغة والخلفية العرقية. العمر، وعن الجنس، وع
، وعن طبيعة الوجود ف  ن التوجه الجنسي

ي أزمات العالقة الزوجية/العاطفية. للجميع
 دعم ف 

MIELItietty   ي األزمات، تعمل عىل المدى القصير )الحد األقىص
مرات( والعاملون  ٨للمساعدة ف 

. الزيارات مجانية. وعند الحاجة يحض    هم من اختصاصي مجال العمل االجتماعي والصحي

جمة.  جم/ المير المير

عندما يكون عندكم أزمة وتحتاجوا أن تتغلبوا عليها   تصبحوا من زبائن يمكنكم أن 

 معًا. األزمة قد تكون نتيجة لعدة أسباب، مثلً 

 )انتقال األوالد من البيت، التقاعد، عمل جديد، البطالة( بسبب تغيرات في الحياة  •

عقم، المشاكل )الخيانة، البسبب الظروف الصعبة في العالقة الزوجية/العاطفية  •

 الجنسية، الصعوبات اليومية( أو 

)حادث، مرض خطير، أن يغدو ضحية لعمل بسبب األحداث )الصادمة( المفاجئة  •

 إجرامي(

 

 961 8223 040ز الموعد في مركز األزمات في توركو على الرقم حج

ي منطقة توركو، الذين هم فوق سن الـ  MIELItiettyخدمة 
سنة من   ١٦معنية بجميع الساكنير  ف 

كاء، بغض النظر عن الوضع المادي، وعن  ، أو من الذين لديهم عالقة متعددة الشر األزواج/ المرتبطير 

ي البلد، وعن اللغة والخلفية العرقية. 
، وعن طبيعة الوجود ف  العمر، وعن الجنس، وعن التوجه الجنسي


