የመረጃ ገፅ - በኮሮና ጥላ ውስጥ በ 5 ቋንቋዎች ለአዲስ ገቢዎች የሙያ
ሥነ-ልቦና ድጋፍ እና ድጋፍ ማዕከል
ለአዲስ ገቢዎች የእርዳታ ማዕከል ከየካቲት 2021 ጀምሮ የሚሠራው የዓልያና ቅሊጣ ሚኒስቴር
እና የመርጃ ማዕከል (የመጀመሪያ እርዳታ) የጋራ ሥራ ነው ፡፡
የጥሪ ማዕከሉ በባለሙያ የተሰማሩ 5 የስልክ መስመሮችን ይሠራል፡፡መልሶቹ በአማርኛ ፣
በሩስያኛ ፣ በፈረንሣይኛ ፣ በስፔን እና በእንግሊዝኛ ቀርበዋል ፡፡ የመርጃ ማዕከሉ የእስራኤል
ነዋሪዎችን የስነልቦና የመቋቋም አቅም ለማጠናከር የሚሰራ አንጋፋ ድርጅት ነው ፡፡
ማዕከሉ በግጭት ሁኔታዎች ፣ በፊት እና በኋላ ባሉ ጉዳዮች ላይ የታለሙ ምላሾችን ለግለሰቦች ፣
ለቤተሰቦች እና ለማህበረሰቦች በመስጠትና በማዳበር የተካነ ነው ፡፡
ማዕክሉ ለተለያዩ ዓላማዎች ይሠራል፦
1. በዉህደት ሂደቶች ዳራ እና ለኮሮና ወረርሽኝ ለችግር ለተጋለጡ አዲስ ገቢዎች የአዕምሮ ድጋፍ ፡፡
2. የግል እና የቤተሰብ ጥንካሬን መደገፍ እና ማጠናከር ፡፡
3. በችግር እና በችግር ጊዜ ያገኛቸውን አዲስ ገቢዎች ፈልጎ ማግኘት እና የመጀመሪያ ምላሽንና
ድጋፍ መስጠት እንዲሁም የባለሙያ ዕርዳታ ለመቀጠል ጥያቄዎችን ማበረታታት ፡፡
4. አስፈላጊ ከሆነ - ወደ ህክምና እና ወደ ሙያዊ መመሪያ ማስተላለፍ ፡፡

አስፈላጊ ዝርዝሮች
• መልሱ በአምስት ቋንቋዎች ይሰጣል፦ አማርኛ ፣ ሩሲያኛ ፣ ፈረንሳይኛ ፣ ስፓኒሽ ፣ እንግሊዝኛ
(ዕብራይስጥ) ፡፡
• ዕድሜው (18+) የሆነ ማንኛውም አዲስ ገቢ ለማመልከት በደስታ ነው - በአገሪቱ ውስጥ የዓመታት
ብዛት ላይ ወሰን የለውም ፡፡
• መልሱ ከሰዓት በኋላ እና ምሽት በየቀኑ ለአምስት ሰዓታት ከ 16፡00 እስከ 21፡00 እሁድ-ሐሙስ
(የበዓላትን ዋዜማ እና በዓላትን ሳይጨምር) በስልክ ይሰጣል ፡፡
• መልሱ እንቅስቃሴ - አልባ በሚሆንባቸው ሰዓቶች ውስጥ - በመደወያው ማዕከል ቋንቋ መልዕክት
ተደምጦ መልዕክት ሊተው ይችላል፦ በሚቀጥሉት የመስመሩ ሥራዎች አንድ ድራይቭ ወደ
መልዕክት ላኪው ሲመለስ ፡፡
• አንድ አዲስ ገቢ እስከ 5 ክፍለ ጊዜዎች የሂደቱን ምላሽ ማግኘት ይችላል (ከአያያዝ ድራይቭ ጋር
በማቀናጀት) የሀብት ማዕከል የአጭር ጊዜ የርቀት ምላሽ ለመስጠት በርካታ ፕሮቶኮሎችን
አዘጋጅቷል ፦ እነዚህም ወቅታዊ እና በየጊዜው የሚለወጡ ናቸው ፡፡
• ወደ መስመሩ የሚደረጉ ሁሉም ጥቆማዎች በ “ቴራፒዩቲካል አገልግሎት” ባህሪ ውስጥ የተካተቱ እና
ሙሉ የህክምና ምስጢራዊነት ያላቸው ናቸው ፡- ወደ መስመሩ የሚደረጉ ሁሉም ጥቆማዎች
የሚፈለጉትን ሁሉንም ሚስጥራዊነት ደንቦችን በሚያሟላ የህክምና ሰነድ ስርዓት ውስጥ ይመዘገባሉ ፡፡
• ቴራፒዩቲካል ምላሹ የሚሰጠው በአደጋ ጊዜ እርዳታ ፣ ለደንብ እና ለሽምግልና የሚያገለግሉ
መሳሪያዎች በአሽከርካሪ ፣ በአዕምሮ ጤና ባለሙያዎች (በሕክምና ማስተርስ ዲግሪ) ብቻ ነው ፡፡
ሁሉም ድራይቮች ቀጣይነት ያለው ሥልጠና ያካሂዳሉ እንዲሁም በባለሙያ ከባለሙያ ቡድን ጋር
በመሆን እንዲሁም የመስመሩን ሥራ በሚሠሩባቸው ሰዓቶች ሁሉ ምክክር ለማድረግ በአካባቢያቸው
የአዕምሮ ሕክምና
ማዕክሎች በቋንቋዎች

ሩሲያኛ ፦

04-7702648

ስፓኒሽ ፦

04-7702649

ፈረንሳይኛ ፦ 04-7702650
እንግሊዝኛ ፦04-7702651
አማርኛ ፦

04-8258081 (ከጤና ሚኒስትር ጋር በመተባበር)

በዓልያና ቅሊጣ ሚኒስቴር ድጋፍ ዙሪያ ለሚነሱ ማናቸውም ጥያቄዎች እባክዎን ብሔራዊ መረጃ
ማዕከልን በ *2994 ወይም 03-9733333 ያነጋግሩ።

