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الصحه النفسية والدعم النفسي
االجتماعي



مبادرة الشباب معا هي مجموعه من

المنظمات المحليه والدوليه يقدمون الدعم

للشباب خالل وبعد الهجره. يمكن للمنظمات

االنضمام إىل المبادرة بعد التحقق منها للتأكد

من أنها منظمة شرعية تقدم نوعية جيده من

الخدمات. باعتبارهم جزء من المبادرة سيسهل

عىل الشباب وعوائلهم التعرف عىل تلك

المنظمات بطريقه سهله اذا استطاعوا الوثوق

بهم. وصف شامل عن كيفية عمل هذه المبادرة

موضح في الصفحه التاليه.

سيتواصل الشباب مع المبادرة إما من خالل

الموقع اإللكتروني أو من خالل منظمة محلية أو

دولية مرتبطة بالمبادرة. ستستمر المنظمات

في تقديم الخدمات التي تقدمها بالفعل ولكنها

ستتلقى أيًضا تدريًبا حول كيفية دعم الشباب

في التعامل مع التجارب والمشاعر الصعبة.

سيكونون أيًضا قادرين عىل ربط الشباب

بمجموعة دعم األقران. هذه هي مساحة عىل

اإلنترنت – اون الين حيث يتواصل الشباب مع

بعضهم البعض ويتبادلون خبراتهم ويدعمون

بعضهم البعض في بيئة آمنة يدعمها اخصائيون

مدربون. سيتمكن الشباب من الوصول إىل هذا

من خالل حساب الشباب الخاص بهم عىل

موقع المبادرة االلكتروني.

بمجرد تشغيل هذا النظام بسالسة ، خدمات

اضافيه ستكون متوفره:

 
دعم المهاجر

-حقيبة ظهر او موقع الكتروني بدال منها (من
خالل خلق اسم المستخدم للتحقق من حالة

الشباب المهاجر – عبر الحصول عىل رمز من

المنظمات المحلية او الدولية)

-معلومات عن الخدمات المتوفرة.
-اساسيات لغه.

-معلومات عن كيفية التكلم عن التجارب
والمشاعر مع االصدقاء والعائلة.

-قصص شباب آخرين عن تجربة الهجره.
-احتواء شريحة لتزويد االنترنيت للوصول

لموقع المبادرة والخدمات االولية (في حالة

حقيبة الظهر فقط)

-اوراق واقالم (في حالة حقيبة الظهر فقط)
 

 االستشارت المرئية الكترونيا
-متوفره خارج اوقات العمل المكتبي.

-إحالة الشباب للحصول عىل االستشارة
النفسية من قبل المنظمات المحلية أو

مستشاري الصحة النفسية والدعم النفسي

االجتماعي.

-الربط مع الخدمات الوجاهية.
-احتمالية توفرها من قبل المنظمات المحلية

(او بالمشاركة معهم)
-التدريب المستمر لمقدمي الخدمات والدعم

واالشراف.

 
مشاركة القصص (محطات االستماع)

-قصص منسقة عن الهجرة وأثرها كما يرويها
الشباب.

-خيار لتسجيل قصة أي احد إلدراجها بشكل
مجهول في مكتبة القصص.

-مواقع فعلية منبثقة عىل طول طرق الهجرة
وفي مواقع الوجهة المقصودة.

-قصص متوفره عىل مواقع التواصل االجتماعي
(مثل تويتر، انستغرام، تيك توك) وعىل موقع

المبادرة.   

 

ا لك لقراءة تقريرنا حول كيفية ضمان   "شكرً
الرعاية والدعم النفسي االجتماعي  عبر الحدود.

سنكون ممتنين لو استغرقت دقيقتين من

وقتك لتقديم بعض التعليقات عىل النموذج

األولي باستخدام هذا الرابط":  

 
/https://yturkey.chat.upinion.com

 
شكرا جزيال 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyturkey.chat.upinion.com%2F&data=04%7C01%7C%7C6e574c1760294a6acb0508d914a25214%7Cb738c0f4215a438aad8b3a8b60351c56%7C1%7C0%7C637563509663771868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XC75Z7GRLSOl%2FC4IxiHPrgyLQr9YBCvwVMMfluOPqLM%3D&reserved=0


المنظمات المحلية والدولية

دعم االقران

موقع الكتروني وتطبيق
(مركز المعلومات)

مكونات اضافيه يتم اضافتها

في المستقبل

مكونات النموذج االولي للتنفيذ

المنظمات المحلية والدوليه

موقع الكتروني وتطبيق

( مركز المعلومات)

دعم االقران

منصة مرئية الكترونيا ووجاهية للمنظمات لدعم بعضها البعض وتبادل التجارب والخبرات.

زيادة سهولة االحاالت.

التدريب في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي (حافز لالنضمام للمبادرة)

ربط دعم االقران مع االستشارات النفسية االفتراضية

التحقق من المنظمات لالنضمام للمبارده والتأكد من انها تلبي الحد االدنى من جودة الخدمة

معلومات محدثة ومناسبة للشباب  حول الخدمات واالحداث ذات الصلة.

تنسيق التطبيق بشكل متوافق مع االجهزة المحموله بحيث يسمح بعرض المعلومات في وضع عدم االتصال باالنترنيت. 

الربط مع مواقع التواصل االجتماعي (تويتر، انستغرام، تيك توك)

ربط الشباب والعوائل بالمنظمات المحلية والدوليه

مراجعة الشباب للخدمات المقدمة (من خالل انشاء معرف المستخدم للتحقق من حالة المهاجرين الشباب - عبر الحصول عىل رمز

من المنظمات المحلية / الدولية)

تواصل مرئي الكترونيا للمنظمات لتبادل المعلومات حول الخدمات المقدمة

اتصال مرئي الكترونيا بالخدمات الموجوده عىل االنترنيت ذات الصله مثل (دولينغو)

بوابة الكترونية آمنه لمشاركات الشباب ودعمهم لبعضهم البعض (من خالل انشاء معرف المستخدم للتحقق من حالة

المهاجرين الشباب - عبر الحصول عىل رمز من المنظمات المحلية / الدولية)

تدريب الشباب عند االلتحاق بالمبادره عىل االسعافات االولية النفسية 

مجموعات يتم تيسييرها من قبل استشاريين ومدربين في مجال الصحه النفسية والدعم النفسي االجتماعي (للقضايا 

 الحساسة ثقافيا)

ربط الشباب بالخدمات الوجاهية للسماح بمقابلة بعضهم البعض

دعم الشبكات االجتماعي في مواقع الوجهة المقصودة

االستشارات النفسية المرئية

دعم المهاجر

 

محطات االستماع

(مشاركة القصص)


