
 

   در مورد مرکز روانشناسی اطفال و جوانان

صحت خدمات بخش تخصصی در  عرصھ، یک BUPکھلم ا مرکز روانشناسی اطفال و جوانان است
 کھلم است.اعامھ در والیت است

  تخصصی دارند روان درمانی و  بت کھ نیاز بھ مراقرا  سال ۱۷الی  ۰اطفال و جوانان بین سنین ما 
 تداوی الزم قرار میدھیم. حمایت و  مورد 

مرکز روانشناسی اطفال و نوجوانان استکھلم در یک تعداد مراکز محلی خدمات صحی در تمام نقاط  
والیت استکھلم تنظیم شده است کھ این مراکز خدمات صحی  اطفالی را کھ مبتال بھ انواع مختلف  

پخش معلومات، تحقیق و  مشکالت روانی اند، بررسی و تحت تداوی قرار میدھند. ما در عرصھ  
 انکشاف نیز دست بھ کار میباشیم. 

 با ما بھ تماس شوید 
 Enآیا شما یک طفل، نوجوان یا سرپرست ھستید و میخواھید با ما بھ تماس شوید؟ سپس بھ بخش «

väg in زنگ بزنید. برای   08-123 524 50» مرکز روانشناسی اطفال و نوجوانان توسط شمارهٴ
ن شماره استفاده میکنید. شما میتوانید در روزھای رسمی عالوه از رخصتی  نخستین تماس از ھمی

 بعد از ظھر با ما بھ تماس شوید. 16صبح الی  8عمومی از ساعت 
 

لطفاً از گرفتن ارتباط دریغ نکنید. ما ھمھ تالش خود را بھ خرج خواھیم داد تا بھترین رھنمایی و  
 حمایت را در اختیار شما قرار دھیم. 

 ما نیاز بھ کمک روانی دارید؟ آیا ش
سال را کھ در   18بخش عاجل مرکز روانشناسی اطفال و نوجوانان آنعده اطفال و نوجوانان زیر سن 

والیت استکھلم بودوباش دارند و نیازمند کمک روانی عاجل در ھنگام شام، شب و روزھای تعطیلی  
ممکن توسط یکی از مراکز محلی ما یا  ھستند. شما میتوانید مستقیماً بھ مرکز ما مراجعھ کنید یا 

» بھ ما معرفی شوید. ما خدمات مشوره دھی تیلفونی را نیز در خدمت عالقمندان  En väg inبرنامھ «
 کمک الزم را بدست بیاورید.  اوضاع حاد و عاجلقرار میدھیم تا در 

است. شما میتوانید در تمام ساعات شبانھ روز بھ تماس   08-123 966 00شمارهٴ تیلفون بھ بخش عاجل 
 واقع سودرمالم در شھر استکھلم است. Sachsgatan 10آدرس  شوید.

اگر شما از قبل نزد ما منحیث مریض ثبت نام ھستید و نیازمند کمک عاجل روانی در طی ساعات  
ست با کلینیک مربوطھ تان بھ تماس  بعد از ظھر باشید، در قدم نخ  16صبح الی   8روز بین ساعات 

 شوید.   
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