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المواد المستخدمة في 
 الشرح

 الوقت فاهداأل المحتوى األساليب
 )ةدقيق(

 الوصول الوصول الالصق الشريط على اسماؤهم بكتابة المشاركون يقوم  الصق شريطقلم، 

 ميزان المشاعر, كرة

 والملصقات

المشاركين مع  مقدمة من
رمي الكرة إلى  - الكرة

 للتعريف الشخص التالي

 نفسه عن

 ) االسم، العمر، البلد األم(الجميع يقدم نفسه 
  كيف تشعراليوم؟ تقييم الشعور بالملصقات: سؤال

 

 أهال وسهال:الترحيب
 المشاركين تقديم

 الترحيب وتقديم المشاركين وتعريف

 نفسه عن البرنامج مقدم

10 

 الزمني والجدولعرض األهداف  عرض المعلومات  الملصق
 الخطواتتقديم المحتوى وجميع 

 

2 

 سؤال والمناقشة 
 عرض المعلومات

 في مزاج جيد؟ تكونمتى : سؤال

 .الصحة النفسية معنى بعد ذلك شرح
 تعريف الصحة النفسية المدى

 

5 

 و تبادل المعلومات عرض والمنشور الملصق

 الخبرات

 المنشورالضغوطات على الملصق أو  أنواع يتم عرض
 ،افتقد بيتي 

 أفتقد أقاربي وأصدقائي 

 أسباب هروب 

 وطريق الهروب 

  جديد معيشة مكاناألوضاع في 

التركيز على . الضغوطات بهذه علميطلب من المشاركين عما إذا كانوا على 
 .سبل التعامل مع هذه الضغوطات

أنواع الضغوطات  5ال   توضيح
 لمشاركين ل

 

10 

 الرسوم البطاقات مع

 للمشاعر التوضيحية

 المختلفة
 

 تبادلو  المعلومات عرض

 الخبرات

 ! منفرد شخص هو فرد  كل: التركيز. 4 ال على أنماط التفاعل التعرف
 .كل شخص يتفاعل بشكل مختلف في حاالت مختلفة

 
 بها؟ تجبربة سابق لك التيما هي ردود الفعل : سؤال

 
 .تبادل الخبرات

 
 .الرسوم التوضيحية تظهر المشاعر المختلفة

 
 تواجهك؟أي من هذه المشاعر : سؤال

 
 على التغلب ئة الموارد واستراتيجياتالتركيز على طرق لتعب. تبادل الخبرات

 .المصاعب والتعايش

أو /وو التعرف على تبادل الخبرات 
 .حلولاقتراح 
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من  و التفاعل سؤال التوضيحية الرسومات
 وتوضيحالمشاركين 

 الرسومات

 يساعد على الحفاظ على الصحة العقلية الخاصة بك؟ الذي ما: السؤال

 

 :مع مساعدة من الرسوم التوضيحيةالمقدم بعد ذلك يشرح 
شخصية، ال وانفتاح تنشيط األسرة واألصدقاء، والدين، والموسيقى، والفنون و

 .الذاتية المساعدة مجموعة، الظل خفة، واإلجتماعي الذكاءو

 ةساعد في المواقف الصعبما يمكن أن 
 

10 

 الملصق و المنشور

من  و التفاعل سؤال
 هـا منالمشاركين وتوضيح

 الرسومات خالل

 ؟نفسية/هل لديك تجارب إيجابية في منع أو التغلب على أمراض العقلية: سؤال
 

 .التجارب تبادل
 

 .الوقاية مستوياتنشرة، وشرح ثالثة الملصق أو البعد ذلك مع مساعدة من 
، والتعليم، والرياضة، والتحفيز،  التفاعل المجتمعيو، المشي: منع من خالل. 1

المساعدة الذاتية الخاصة بك مع وهيكلة اليوم، مجموعة  االجتماعي تواصلوال
 .كالجئيننساء اآلخرين من ذوي الخبرة رجال أو 

و دعم الصحة االستشارة  تقديم خدمات: الكشف المبكر والعالج من خالل. 2
 .لالجئين العقلية

 .عقليالالمعالجة المهنية من خالل األطباء والعالج نفسي أو . 3

 النفسيةمنع والتغلب على األمراض 
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 .بعد المواقف العصيبة أو تهديد تظهراألمراض العقلية وغالبا ما   المنشور توزيع المنشور
  على الضعفتدل عالمات هي. 
 يمكنك منع المرض العقلي إلى حد ما. 
  على األقل هـايمكن عالجها أو تحسينالظروف النفسية. 
 الخاصة بك النفسية/العناية بالصحة العقلية. 

 

 الختامية رسالةال
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   الحضور وتوديع شكر 
 توديع
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