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 ) COVID-19التعامل مع التفكیر في االنتحار خالل جائحة ( 
 

) قد أثرت وقد تستمر في التأثیر على الرفاھیة  COVID-19قد تكون حالة الطوارئ الصحیة العامة الناتجة عن جائحة (
یعاني العدید من األشخاص   والحزن والقلق والخوف.من الطبیعي أن تشعر باإلرھاق  والصحة العقلیة والعاطفیة لك ألحبائك.

وضغوطات كبیرة أخرى یمكنھا أن تؤثر  ،)COVID-19أیًضا من ضائقة مالیة، وفقدان األصدقاء والعائلة بسبب جائحة (
  فیما یلي بعض االقتراحات والموارد للوقایة من االنتحار. على السالمة العقلیة واالنفعالیة.

 
االنتحار، أو تعرف شخًصا ما یفكر في االنتحار، فإن المستشارین متاحون لالستماع إلیك ودعمك على  إذا كنت تفكر في 

، أو بالدردشة 888-692-9355) على رقم الھاتف NYC Wellاتصل بخدمة ( مدار الساعة وطوال أیام األسبوع.
 . llnyc.gov/nycweعلى 

 
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفھ عرضة لخطر محدق بإیذاء الذات، أو عرضة لخطر مباشر بسبب حالة صحیة أو 

 . 911موقف آخر، اتصل برقم 
 

 إذا كانت لدیك خواطر لإلقدام على االنتحار: 
 

  قُم بوضع أو تحدیث خطة للسالمة من االنتحار
مكتوبة من التعلیمات لتذكیرك بما یجب علیك القیام بھ في المستقبل إذا  خطة السالمة من االنتحار ھي مجموعة  •

 إنھا قائمة بالخطوات التي یمكنك اتباعھا حتى تشعر باألمان. فكرت في إیذاء نفسك أو عندما تفكر في ذلك.
لفعل خطة إذا لم یكن لدیك با یمكنك العمل مع شخص تحبھ أو تثق بھ لوضع أو تحدیث خطة السالمة من االنتحار. •

وانقر على   nyc.gov/nycwellتفضل بزیارة  ھذا كدلیل.  نموذج خطة األمانأمان لالنتحار، فیمكنك استخدام 
 "Crisis Services " (خدمات األزمات) ثم "Safety Plan.(خطة األمان) " 

شارك خطة السالمة المكتملة أو المحدثة مع األشخاص الذین تشعر بالراحة معھم لطلب الدعم االنفعالي أو  •
 األشخاص الذین تتواصل معھم كثیًرا.

 
  علیك السعي للحصول على دعم للصحة العقلیة

یمكنك االتصال  السلبیة لدیك مربكة، تواصل مع اآلخرین للحصول على الدعم والمساعدة. إذا أصبحت المشاعر  •
أیام في   7ساعة في الیوم و 24، وھي عبارة عن خط ھاتفي سري للمساعدة یعمل على مدار (NYC Well)بخدمة 

موجزة وإحاالت بأكثر ) استشارات NYC Wellیقدم مستشارو خدمة ( األسبوع، وھو مزود بمستشارین مدربین.
 .nyc.gov/nycwell، أو دردش على 888-692-9355للحصول على الرعایة، اتصل بالرقم   لغة. 200من 

o  یوفر الموقع اإللكتروني لخدمةNYC Well  للدعم والسالمة االنفعالیة، والتي یمكنھا   التطبیقات من عدد
" (مكتبة App Libraryوانقر على "  nyc.gov/nycwellتفضل بزیارة  مساعدتك على التكیّف:

 یقات).التطب
للحصول على معلومات إضافیة حول التوتر والقلق، بما في ذلك نصائح للتأقلّم والبقاء على اتصال، باإلضافة إلى   •

معلومات حول الحزن والفقدان، قُم بزیارة الصفحة اإللكترونیة إلدارة الصحة في مدینة نیویورك (إدارة صحة  
NYC 19مرض () تحت عنوان-COVID:( التكیّف والسالمة االنفعالیة . 

  8، من الساعة 844-863-9314على الرقم   NY Project Hopeیتوفر بخط مساعدة الدعم العاطفي لمشروع  •
خط المساعد الھاتفیة مزود بمھنیین متواجدین لالستماع  مساًء، على مدار سبعة أیام في األسبوع. 10صباحاً إلى  

لموارد واالستشارات  للحصول على ا nyprojecthope.orgتفضل بزیارة  والدعم واإلحالة إذا لزم األمر.
  الجماعیة عبر اإلنترنت والمزید. 
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إذا كنت قد فكرت في االنتحار أو حاولت االنتحار في الماضي، حتى إذا كنت تشعر بأنك في حالة جیدة اآلن، فاعتِن بنفسك  
 أكثر خالل ھذه الفترة: 

 
 اھتّم بجسمك 

تفضل  المطعوم ھو أفضل خط حمایة لدینا.یمثل الحصول على  ).COVID-19احصل على المطعوم ضد مرض ( •
  للمزید من المعلومات. nyc.gov/covidvaccineبزیارة 

ي تناول  حافظ على نشاطك البدني واحصل على قسط كاٍف من النوم، وتناول الطعام بشكل جید، وتجنب اإلفراط ف •
  الكحول والعقاقیر بدون وصفات والكافیین.

، قُم بزیارة الرابط  COVID-19)للحصول على معلومات عامة حول مرض فیروس كورونا المستجد ( •
nyc.gov/health/coronavirus  أوvid19cdc.gov/co . 

 
 اعتن بعقلك وابق على اتصال 

وسائل التواصل االجتماعي واألخبار المحلیة  قُم بوضع حد لمقدار وسائل اإلعالم التي تشاھدھا وتقرأھا، بما في ذلك  •
 أو الوطنیة.

 تواصل مع أحبائك وأصدقائك وعائلتك عبر الھاتف أو الدردشة المرئیة وشخًصا عندما تشعر بالراحة.  •
 

 إذا كنت تعرف شخًصا قد یفكر في االنتحار:
 

 تعّرف على العالمات التحذیریة وقُم باالطمئنان على أحبائك 
یمكن أن یساعدك ذلك على معرفة متى قد یكون شخص ما  انتبھ إلى الطریقة التي یتكلم بھا الشحص ویتصرف بھا. •

  یمكن أن تشمل العالمات التحذیریة ما یلي: یفكر في االنتحار.
o الحدیث عن الموت أو االنتحار 
o إظھار الشعور بالیأس 
o  ّ  القول بأنھ یشكل عبأ
o تجنب األصدقاء والعائلة 
o فقدان االھتمام باألنشطة 
o  إظھار تقلبات مزاجیة شدیدة 
o التخلي عن الممتلكات 
o القیام بوداع العائلة واألصدقاء 

تواصل مع أحبائك بانتظام لترى كیف  یمكن أن یجعل التباعد الجسدي مراقبة العالمات التحذیریة أكثر صعوبة. •
االنتحار أو االكتئاب أو القلق أو مرض عقلي آخر، أو  یتأقلمون، خاصة أولئك الذین لدیھم تاریخ من التفكیر في 

 أولئك الذین عانوا من الفقدان حدیثاً. 
لمزید من المعلومات، راجع  یلعب الكبار الداعمون أدواًرا مھمة في حیاة الشباب المعرضین لخطر االنتحار. •

  nyc.gov/healthأو قُم بزیارة  الوقایة من االنتحارالصفحة اإللكترونیة إلدارة الصحة في مدینة نیویورك حول 
تتضمن الصفحة نصائح وموارد، بما في ذلك كیفیة  " (الوقایة من االنتحار).Suicide Preventionوابحث عن " 

الشباب من المثلیات والمثلیین ومزدوجي الجنس والمتحولین جنسیاً ومن لم یقرروا بعد میولھم الجنسیة  دعم 
)LGBTQ .( 

 
 استمع وال تخشى الحدیث عن االنتحار 

 ال یجب أن تكون خبیًرا في الصحة العقلیة للتحدث مع شخص ما بشأن ھمومھ وتوتره ومخاوفھ. ُكن مستمعاً جیداً. •
" NYC Well  "Helping Friends or Family in Crisisل االستماع النشط، تحقق من لمعرفة المزید حو

 Crisisوانقر على "  nyc.gov/nycwell تفضل بزیارة (مساعدة األصدقاء أو العائلة في األزمات).
Services " (خدمات األزمات)، ثم "Helping Friends or Family in Crisis  مساعدة األصدقاء أو) "

 العائلة في األزمات).
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اطئ شائع وھو أن الحدیث عن االنتحار ھناك مفھوم خ ال تخشى من سؤال شخص عما إذا كان یفكر في االنتحار. •
فأنت تمنح شخصاً ما فرصة  عند قیامك بالسؤال،  ھذا لیس صحیحاً. سیعطي شخًصا ما فكرة القیام بإیذاء نفسھ.

 لالنفتاح والسماح لك بمساعدتھ.
 

 اقترح علیھ أن یسعى للحصول على دعم للصحة العقلیة أو ساعده على االتصال بجھة الدعم 
 یحتاج شخص تعرفھ إلى الدعم، یمكنھ القیام بما یلي: عندما  •

o .تحدث مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بھم واسأل عن الموارد المتاحة 
o   أو الدردشة عبر اإلنترنت على   9355-692-888اتصل بمستشار مدرب عن طریق االتصال بالرقم

nyc.gov/nycwell . 
o   19مرض (اإللكترونیة إلدارة الصحة في مدینة نیویورك تحت عنوان القیام بزیارة الصفحة-COVID:( 

 .التكیّف والسالمة االنفعالیة
o  اتصل بخط مساعدة الدعم العاطفي لمشروعNY Project Hope   أو   844-863-9314على الرقم

 للحصول على مزید من المعلومات.   nyprojecthope.orgتفضل بزیارة 
 
 

 9.17.21  مع تطور الموقف.  بتغییر التوصیات NYCقد تقوم إدارة الصحة في 
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