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 سالم علیمک اجامتع افغان های عزیز!ا
 

 بیاورد.  آ سایشخداوند در این روزهای خست به قلب هایتان 
 

برای تعریف س نگیین قلب های ما در این مدت وجود ندارد. رویدادهای کنوین در افغانس تان ابعث می   سادههیچ راه  

جامعه ما نسبت به خانواده های خود احساس ترس کنند و از اخبار جاری که زادگاه شان را   شود بس یاری از اعضای

ما  در رویدادهای اخری اب انابوری جلو تلویزیون و اکمپیوتر های خود  بس یاری از . هتدید می کند ، درمانده شوند

می ، ابید احساس ترس ، درماندگی ،  نشس ته امی وهامنطور که سعی می کنمی برانمه های مشغول اکری خود را پیش برب

 .از دست دادن امنیت ، مغ و اندوه شدید و خشم انیش از آ ن را اعرتاف کنمی
 

MAS-SSF در مواقع درد و مصیبت ما گاهی خود را   .می خواهد شام را به ادامه ارتباطات اب جامعه خویش تشویق کند

مطالعات نشان می دهد که حصبت کردن در مورد یک رویداد   .مزنوی می کنمی ات سعی کنمی احساس امن و امنیت کنمی

طورمثال یکی از اعضای خانواده ، دوست ای متخصص مهاکر رازدار( می  به آ سیب زا اب خشیص که به او اعامتد دارید )

حفظ   .تواند حصمتندی و سالمیت لکی را در این مواقع که سالمیت جسمی و رویح ما آ سیب پذیر است افزایش دهد

امید خویش    .احساس اجامتعی به هر طریقی می تواند ما را در ارتباط و متصل به آ چنه می توانمی کنرتل کنمی ، نگه دارد

جامعه ما امهیت دارد ، تک  بیل، ادامه میدهمی. را در اجامتع که زیست دارمی و دعاهایی را که برای آ ینده هبرت میکنمی ، 

 ارید. ما منی توانمی به اندازه اکیف بر این موضوع تأ کید کنمی شام امهیت د .تک ما امهیت دارمی
 

، ابید اطمینان حاصل کنمی که از سالمیت و  میشومیهامنطور که ما برای جامعه خود در خارج از کشور انراحت می 

 .تواانیی خود مراقبت کنمی ات بتوانمی به حامیت از یکدیگر ادامه دهمی 
 

ید که ایشان رجن میکش ند طبیعی است که احساس درماندگی میکنمی. جس تجوی  زمانیکه به اطراف خویش می بین

وقیت یک نفر در   .حامیت و حصبت درابره آ اثر این فاجعه خودخواهی نیست ، بلکه جامعه ما را قوی تر می کند

احیت ، انامیدی و  ما در اینجا هستمی ات در هر مرحهل از اندوه ، انر  .سکوت رجن می برد ، جامعه ما نزی آ سیب می بیند

 .جدیدترین ها ابش میعصبانیت به شام مکک کنمی و منتظر 
 

در اینجا است ات به هر حنوی که نیاز   MAS-SSFرا تغیری دهمی ،   یشاگرچه ممکن است نتوانمی رشایط اطراف خو 

ماهجت درایفت مهاکری و حامیت دریغ  برای متاس اب  شامتهنا نیستید ، شامدیده میشوید. لطفا   دارید از شام پش تیباین کند. 

 لطفا  در زیر فهرست از خدمات ما را مشاهده کنید.  نکنید. 
 

نَّ َمَع الُْعْْسِ 
ِ
ا فَا نَّ یُْْس 

ِ
ا َمَع الُْعْْسِ  ا َذایُْْس 

ِ
َل   فَانَْصْب فََرغَْت   فَا

ِ
 َرب َِك فَاْرغَْب   َوا

mailto:info@mas-ssf.org
https://mas-ssf.org/


 

 

Muslim American Society 
Social Services Foundation 
Tax ID # 36-4571903 

(916) 486 - 8626 
info@mas-ssf.org 
www.mas-ssf.org 

3820 Auburn Blvd, Suite 83 
Sacramento, CA 95821 

  

ایفیت به طاعت دركوش   دشوارى آ ساین است، پس چون فراغت ترمجه: پس ]بدان كه[ اب دشوارى آ ساین است، بیل اب 

 (۸  –  ۵آ یه  ۹۴و اب اشتیاق به سوى پروردگارت روى آ ور. )سوره 
 

 .خداوند به خانواده و دوس تان مهه ما در این روزهای خست صرب عنایت فرماید  .اب مهدردی قلیب اب اجامتع افغانس تاین ام
 

 گلشن یوسفزی

 مدیر اجرایی 

 زابن   5مهاکری و خدمات موجود در  

 )انگلییس ، دری/فاریس ، پش تو ، عریب و اردو( 
 

 خدمات مکک بصورت حضوری ، تلفین و از طریق اینرتنت  .1

که به شام این اماکن را می دهد که تقریبا  از هر   HIPAA یک رسویس مشاوره ای اکمال  حمرمانه و سازگار اب

 اختصایص ارتباط داش ته ابش ید کجا اب یک متخصص مهاکر  

   بعد از ظهر به این شامره  5:00صبح ال  9:00برای مشاوره اب ما در روز دوشنبه ال مجعه از ساعت 

 به متاس شوید.   counseling@mas-ssf.orgو از طریق پست الکرتونیکی به آ درس 8626 486 916

2. (AMALA خط امید جواانن ) 

امید جواانن ارائه ابزارهای حمرمانه و دارای فرهنگ مناسب برای مشاوره  خط  AMALAهدف از برانمه 

 .مهاکران و ارجاع منابع برای جواانن مسلامن آ مریاکیی است

اب ما در روز های دوشنبه، چهارشنبه، مجعه، شنبه و   AMALA – 95 – 855برای مشاوره به شامره 

 شب  به متاس شوید.   10عرص ال   6یکشنبه از ساعت 

عرص   6وزهای چهارشنبه و مجعه از ساعت ر در  AMALA – 95 – 855یامک )مسج(  به شامره پ سال ار 

 شب در خدمت شام قرار دارمی. 10ال 
 

 موجود است:  MAS-SSFبرانمه های که در اکانل یوتیوب  .3

 حنوه کنار آ مدن اب اسرتس مداوم و منونه هایی از اسرتاتژیی های مراقبت از خود.  •

 https://youtu.be/mTCWfdzCDsUبرای لسان دری اینجا را لکیک منایید:  

   https://youtu.be/aYfmIOGzh_sبرای لسان پش تو اینجا را لکیک منایید:  

 چگونه اب اندوه کنار بیایمی.    •

 https://youtu.be/VzYIWQSl9Joخه پش تو را در اینجا متاشا کنید: نس
 

 .در متاس شوید MAS-SSFبرای سایت مکک های مورد نیاز لطفأ  اب  .4
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