
حمايه روانی از خانواده های مصيبت ديده از ويروس کرونا در حمايه روانی از خانواده های مصيبت ديده از ويروس کرونا در حمايه روانی از خانواده های مصيبت ديده از ويروس کرونا در حمايه روانی از خانواده های مصيبت ديده از ويروس کرونا در 
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شما يکی از نزديکان تان را بر اثر ويروس کرونا از دست داده شما يکی از نزديکان تان را بر اثر ويروس کرونا از دست داده شما يکی از نزديکان تان را بر اثر ويروس کرونا از دست داده شما يکی از نزديکان تان را بر اثر ويروس کرونا از دست داده 
ايدايدايدايد

وفات ممکن است . شرايط خاص اين وفات، عزاداری را سخت تر می کند
ناگهانی اتفاق افتاده باشد و ديدارهای آخر شما با مريض تان 

شايد نتوانستيد برای آخر او را  ببينيد و . کمتر بوده باشد
.  مراسم تدفين هم به دليل قرنطين به شکل معمول نبوده است

به منظور همراهی شما در اين شرايط سخت و دردناک می توانيد به 
يکی از اعضای گروه ما در روزها و يا هفته های پيش رو تماس 

.بگيريد

اين حمايه روانی به شما، خانواده و يا فرزندان تان امکان می 
دهد که فضايی برای صحبت آزادانه و شنيدن صميمانه گپ هايتان 

.  داشته باشيد

حرمانه و رايگان است و روانشناسان   اين مصاحبه های تلفونی، مَ
.  آن را انجام می دهند CRPPNو روانکاوان مرکز 

:شما می توانيد به اين طريق با ما تماس بگيريد

::::با تيلفون با تيلفون با تيلفون با تيلفون  40 59 95 48 01
بعد از چاشت 5صبح تا  10از دوشنبه تا جمعه بين ساعت 

خارج از اين ساعت ها، بر روی پيغام گير صوتی، پيام خارج از اين ساعت ها، بر روی پيغام گير صوتی، پيام خارج از اين ساعت ها، بر روی پيغام گير صوتی، پيام خارج از اين ساعت ها، بر روی پيغام گير صوتی، پيام 
. . . . خود را بمانيد و نام و شماره تلفن تان را ذکر کنيدخود را بمانيد و نام و شماره تلفن تان را ذکر کنيدخود را بمانيد و نام و شماره تلفن تان را ذکر کنيدخود را بمانيد و نام و شماره تلفن تان را ذکر کنيد

psychotrauma.avicenne@aphp.fr: با ايميلبا ايميلبا ايميلبا ايميل

. تا يکی از پرسونل ما با شما به تماس شود
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