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استفاده می كند؟   Ermha  چه كسی از 

ریشان هستند و خیلی از پ و اندوه زدهاستفاده میكنند از همه جای دنیا هستند. بیشتر افرادی كه ما حمایت میكنیم  ارمها مردمی كه از خدمات
می شود به خاطر تجربیات جنگ  و ضربه روحی. هم  افرادی كه تازه به استرالیا آمده اند حال و احوالشان بدتر  

  

چه كار می كند؟   Ermha  ارمها    

واكنش نشان میدهند. ما به این تفاوتها احترام درک میكند كه چگونه خانواده ها و اجتماعات در فرهنگهای گوناگون به پریشانی های فردی  ارمها
كار میكنیم.میگذاریم و با مردم به روشهایی كه آنها ترجیح میدهند   

 

آمادگی برای  و یا داشتن به اهدافشان هستند را حمایت میكنیم اهدافی مانند رابطه بهتر با دوستان یا خانوادهقدم بر كه در حال را یما افراد 
برای یادگیری استفاده میكنند یا اینكه چگونگی  رمهاافراد زیادی از حمایت ا برای زندگی روزمره.یا بهبود مهارت ها  و یا كاریابی و تحصیل

به  كنند كه با دیگران راحت تر هستند . ارمها همچنیندوست پیدا كردن تا اینكه در نهایت احساس  یا و با مردم را دوباره باد بگیرند سخن گفتن
كمک بگیرند. و مسكونی مردم كمک می كند تا از خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشت و سالمت  

  

س پیدا در ارمها ما با مردم رابطه ای را خلق میكنیم كه بر اساس اعتماد است. این اساس برای مردم این امكان را فراهم میكند كه اعتماد به نف
 كنند و این اعتماد به نفس كمكی می شود برای دستیابی به اهدافشان.

 

مردم از ارمها استفاده میكنند تا دور هم جمع حمایت میكند. به عنوان نمونه  افرادوه های كوچک از ارمها با مالقات فردی یا با مالقات با گر
 شوند و اثری هنری خلق كننند و بر اساس دستور غذایی سراسر دنیا غذا آماده كنند.

 

 حقایق سریع

كشور كار میكند 25ارمها با مردم بیشتر از   

 ارمها یک سازمان دولتی نیست

از خدمات ارمها استفاده میكنند  افراد به صورت داوطلبانه  

 خدمات ارمها مجانی هستند

 ارمها راجع به اطالعات شخصی افراد بسیار محتاط است

 ارمها از مترجمان شفاهی حرفه ای برای كمک به اتباط با افراد استفاده میكند 

ناییها یا مذهب یا نژاد و یا وضعیت روادید خدمات ارمها برای مردم در دسترس است  بدون توجه به سن یا جنسیت یا مهارتها یا توا  

 

 

 

 

1300 376 421
www.ermha.org

Farsi
About ermha



Farsi 

استفاده می كند؟   Ermha  چه كسی از 

ریشان هستند و خیلی از پ و اندوه زدهاستفاده میكنند از همه جای دنیا هستند. بیشتر افرادی كه ما حمایت میكنیم  ارمها مردمی كه از خدمات
می شود به خاطر تجربیات جنگ  و ضربه روحی. هم  افرادی كه تازه به استرالیا آمده اند حال و احوالشان بدتر  

  

چه كار می كند؟   Ermha  ارمها    

واكنش نشان میدهند. ما به این تفاوتها احترام درک میكند كه چگونه خانواده ها و اجتماعات در فرهنگهای گوناگون به پریشانی های فردی  ارمها
كار میكنیم.میگذاریم و با مردم به روشهایی كه آنها ترجیح میدهند   

 

آمادگی برای  و یا داشتن به اهدافشان هستند را حمایت میكنیم اهدافی مانند رابطه بهتر با دوستان یا خانوادهقدم بر كه در حال را یما افراد 
برای یادگیری استفاده میكنند یا اینكه چگونگی  رمهاافراد زیادی از حمایت ا برای زندگی روزمره.یا بهبود مهارت ها  و یا كاریابی و تحصیل

به  كنند كه با دیگران راحت تر هستند . ارمها همچنیندوست پیدا كردن تا اینكه در نهایت احساس  یا و با مردم را دوباره باد بگیرند سخن گفتن
كمک بگیرند. و مسكونی مردم كمک می كند تا از خدمات دیگر نظیر خدمات بهداشت و سالمت  

  

س پیدا در ارمها ما با مردم رابطه ای را خلق میكنیم كه بر اساس اعتماد است. این اساس برای مردم این امكان را فراهم میكند كه اعتماد به نف
 كنند و این اعتماد به نفس كمكی می شود برای دستیابی به اهدافشان.

 

مردم از ارمها استفاده میكنند تا دور هم جمع حمایت میكند. به عنوان نمونه  افرادوه های كوچک از ارمها با مالقات فردی یا با مالقات با گر
 شوند و اثری هنری خلق كننند و بر اساس دستور غذایی سراسر دنیا غذا آماده كنند.

 

 حقایق سریع

كشور كار میكند 25ارمها با مردم بیشتر از   

 ارمها یک سازمان دولتی نیست

از خدمات ارمها استفاده میكنند  افراد به صورت داوطلبانه  

 خدمات ارمها مجانی هستند

 ارمها راجع به اطالعات شخصی افراد بسیار محتاط است

 ارمها از مترجمان شفاهی حرفه ای برای كمک به اتباط با افراد استفاده میكند 

ناییها یا مذهب یا نژاد و یا وضعیت روادید خدمات ارمها برای مردم در دسترس است  بدون توجه به سن یا جنسیت یا مهارتها یا توا  

 

 

 

 

1300 376 421
www.ermha.org


