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Mind-Spring
مايند سبرنك
دورة مجاميع
للالجئين وطالبي اللجوء
للمتكلمين بالعربية

Mind-Spring Arabisch

Informatiesessie
22 februari 18uur

Data sessies worden bepaald
in overleg met kandidaten
)؟Mind Spring (ماهو المايند سبرنك

na de infosessie

حول اي شئ تدور هذه الدورة ؟
من سيُعطي هذه الدورة ؟
لمن هذه الدورة ؟
ماذا استفاد من الدورة ؟
هل يجب ان اجلب معي شئ ؟
هل يأتي معي أحد ؟
هل احصل على شهادة ؟

Contactpersoon

. تستطيع ان تسأل اي سؤال.انت تحصل على المعلومات
. اذا رغبت في ذلك، بعدها تستطيع ان تسجل
ً ال وسه
ً أه
! ال

Maryam Tawfiq Marwan

Dit aanbod is mede mogelijk dankzij

CAW Oost-Vlaanderen vzw

ondersteuning van de Stad Gent

gsm 0496 20 86 32

en CAW Oost-Vlaanderen.

maryamtawfiqmarwan@cawoostvlaanderen.be

بقدرتي الذاتية

المايند سبرنك مفيد اذا كانت لديك
هذه االعراض
صداع الرأس •
) تجد صعوبة باالسترخاء(توترات •
صعوبة في النوم •
أفكار سلبية ومشاعر حزينة •
مشاعر مضطربة وشعور بالوحدة •
القلق حول األسرة في بلدك •

هذه المشاكل هي عادية و رد فعل طبيعي في ظرف
غير طبيعي.

استعمل طاقتك لمستقبلك

ماذا قال المشاركون السابقون

المايند سبرنك هو دورة لمجاميع من الالجئين وطالبي اللجوء
الذين يمكنهم االستفادة من الدورة في التعامل مع المواقف
العصيبة او الصعبة.

(احمد ،باكستان)

الدورة متوفرة بلغتك وتُعطى من قبل ُمدرب متمرس ،والذي
هو نفسه كان الجئاً ،جنبا ً الى جنب مع مستشار مهني.

تعلمت من المايند سبرنك انني لست وحدي طالبة
لجوء( .جوليا ،غانا)

تلتقون بآخرين في المجموعة وتعملون سويا ً للمستقبل.
تتعلمون من بعضكم البعض .ستفتح لكم ابواب جديدة.

انا لدي قدرة اكثر مما كنت اعتقد.

شكر ًا للمايند سبرنك عرفت اين استعمل طاقتي.

(بيوتر ،طاجكستان)

الدورة متوفرة ب  6محاضرات لمدة ساعتين لكل محاضرة.
الدورة مجانية.

انا انام افضل اآلن( .ممادو ،ساحل العاج)

بعد انتهاء الدورة تحصل على شهادة.

عرفت اآلن اني لست وحدي( .فاطنا ،الصومال)

المهم هو ان تعرف كيف تتصرف معها وكيف يمكن
التخلص منها.

توقفت عن التدخين( .إيفان ،جورجيا)
اعرف اآلن اين هو مستقبلي.

Mind-Spring

(رضا ،أفغانستان)

المايند سبرنك تتطلع معك كيف يمكنك استخدام
قدراتك في االفضل لك.
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