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Her kesê çaremîn ê ku reviyaye tiştên tirsnak dîtiye an jî jiyaye. 

Bi taybetî êşkenceyên sêlikî dema ku birînên fîzîkî baş dibin berdewam dikin. 

Navenda terapiya OASIS belaş û bi zimanê dayikê xerîdar alîkariyê dike 

 

Armanc ya Pêşneyara me ev e: 

Pêşneyar ji bo mirovên xwedî paşmahî û ezmûna penaberiyê ye ku li Austrya Jorîn bi cih dibin. 

Vana ev in: penaxwaz, kesên ku mafê wan ê parastina jêrîn heye, kesên xwedî biryara penaberiyê ya erênî (zarokên 

wan jî bi xêr hatî ku ji karûbarên me sûd werbigirin).

Pêşneyara me ev in: 

Tîmê me ji psîkolog û psîkoterapîstên xwedî ezmûna gelek salan pêk tê. 

Ew pirsgirêkên mirovên ku li welatê xwe an reviyane xwedan ezmûnên xirab bûne, û her weha pirsgirêkên ku di mijara 

jiyana rojane de derdikevin dizanin. 

Em ji her kesê re li wir in, bi kîjan zimanî biaxivin jî, werger dema ku gerek be, wergerîne.

Gazên:

	Xewa we kême û hûn xewnên kabûsan dibînin   	Hûn zû êrişker û hêrs dibin.

	Zarok bi gelemperî zehmetiyê dikişînin ku li ser xemên xwe biaxivin, û ev jî dikare bi pirsgirêkên di malbat, dibistan û 

dema vala ya wan de were diyar kirin.

	Hûn di rewşek tirsyayî û dilek bezdar dikişînin.  	Hûn zehmetiyê dikişînin, ku bala xwe lêhûrbûn bikin.

	Hûn di welatê xwe de bîranînên serpêhatiyên xirab ên dubare dikin.

Cihên me: 

Linz, Braunau, Freistadt, Vöcklabruck.

Pêvajo:

	Telefonê me bikin an e-nameyek ji me re bişînin 

	Di dema civînek destpêkê de, em ê bi hev re kîjan pirsgirêk û giliyên we hene zelal bikin.

	Hûn ê ji bo cîhek dermankirinê bêne rêve kirin, hema ku yek vala bû, hûn dikarin dest bi terapiyê bikin.

	Heger hûn li nêzîkê yek ji navendên meyên dermankirinê ne bijîn, em ê ji bo destpêkê bi veguhastina giştî bidin
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