
 

 مشاوره / درمان بالینی و روانشناسی رایگان و سریع برای فرزند شما

 

 

 

 

 

 

 

 آیا متوجه شده اید که فرزند شما به شدت تحت تأثیر بحران کرونا قرار دارد؟

 آیا متوجه مشکالتی در فرزند خود در مدرسه ، بدخلقی در مدت زمان طوالنی ، ناراحتی یا حتی
عصبانیت می شوید؟   

 

 

 مشاوره / درمان بالینی و روانشناسی سریع و رایگان

حمایت روانشناختی مناسب توسط  روانشناسان بالینی با تجربیات فراوان در زمینه روانشناسی کودک ، جوانان 
 و خانواده

 نکاتی در مورد اینکه چگونه می توانید از فرزند خود در دوران بحران کرونا به خوبی حمایت کنید

ساعت )ساعات کمتری نیز امکان پذیر است( 01روانشناختی به میزان -مشاوره / درمان بالینی   
 ارائه خدمات، نزدیک به  محل سکونت شما

 مشاوره آنالین و مشاوره تلفنی نیز ارائه می شود

پاسخگویی ظرف یک هفته. چند روز بعد از تماس شما، اطالعات الزم برای تماس با یک روانشناس بالینی در 
 اختیارتان قرار می گیرد تا بتوانید با او قرار مالقات اولیه بگذارید

 

 

 

 نام خانوادگی       __________________________________________________

 تلفن                 __________________________________________________

 پست الکترونیک  __________________________________________________

 

 مشاوره و درمان روانشناسی رایگان و سریع برای شما

 

 

 

 

 

 

 

 آیا از زمان بحران کرونا بیشتر اوقات روحیه بدی داشته اید؟

 آیا دوست دارید در مورد مشکالت خود با کسی صحبت کنید و چگونه می توانید آنها را برطرف کنید؟

 

 

 

آشکارا در مورد مشکالت خود صحبت کنید و نکات و راهنمای هایی را برای زندگی روزمره خود دریافت 
.کنید  

 شما می توانید یک بار یا در صورت تمایل، بیشتر برای مشاوره مراجعه کنید.

 شما می توانید مستقیماً از طریق تلفن هوشمند خود با ما تماس بگیرید

 

 

 نام خانوادگی       __________________________________________________

 تلفن                 __________________________________________________

 پست الکترونیک  __________________________________________________

 اطالعات برای کودکان و نوجوانان

 در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید

 آنچه که ما پیشنهاد می دهیم

 طالعات برای والدین 

 روانشناسان بالینی می توانند به شما کمک کنند  

  در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید
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