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 حمایت در هنگام بحران در رابطه زناشویی  

برای همه  

 
 

 
 حمایت در هنگام بحران در رابطه زناشویی 

 برای همه 
 

نوبت( و   8( کوتاه مدت است )حداکثر  MIELItietty(  کمک در زمان بحران میِلی تیِتو 

 کارمندان متخصصان رشته خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان هستند. مراجعات مجانی  

 می باشد. در صورت نیاز مترجم هم در محل حاضر می باشد. 

 

                        040 8223 961رزرو وقت از طریق شماره مرکز بحران تورکو 

 
نی که  سال یا کسا 16تمام کسانی که در منطقه تورکو زندگی می کنند، زوجهای باالی    

 بصورت چند نسبتی زندگی می کنند، بدون وابستگی به دارایی، سن، جنسیت،  

 تمایالت جنسی، وضعیت اقامت در کشور، زبان یا قومیت می توانند ارباب رجوع  

بشوند.   MIELItietty 
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می توانید ارباب  MIELItiettyشوید، وقتیکه دارای بحران هستید و می خواهید با هم آن را 

 رجوع 

 حل کنید. بحران می تواند از انگیزه های مختلفی ناشی شده باشد. برای مثال 

 

) نقل مکان کردن فرزند از خانه، بازنشسته شدن، از تغییرات در زندگی   -         

کار جدید، بیکاری(             

)بی وفایی، بی فرزندی، از موقعیتهای سخت رابطه زناشویی   -         

مشکالت جنسی، مشکالت روزمره( یا             

)رخداد فاجعه آمیز، بیماری وخیم،  از اتفاقات غافلگیر کننده )تکان دهنده(   -        

قربانی جرم شدن(            
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