مراقبت از سالمت روانی تان

تأثی قرار یم دهد .این امر بر مردم در ر
تأثی گذاشته است .افراد از همه
اسیالیا و رسارس جهان ر
ویروس کرونا همه را تحت ر
ی
ر
ر
ن
تغییات در زندگ
کشورها ،فرهنگ ها و پیشینه ها برای
جلوگیی از شیوع ویروس و ایمن نگه داشت جوامع خودشان ر
ر
روزمره خود ایجاد کرده اند.
ن
ر
ر ن
تنهات کنیم.
همچنت شما ممکن
ر
تأثیات ویروس کرونا باعث شده است که بسیاری از ما احساس نگرات ،اسیس یا ی
است نگران خانواده و دوستان در کشور خود تان باشید .مهم این است که همه ما در این ررسایط سخت از سالمت رواتن
رن
همچنت سالمت جسیم خود مراقبت کنیم.
و
شما ممکن است متوجه ن
تغییات را در شخص دیگری
تغییات در روحیه و احساسات خود شده باشید یا این ر
بعض از ر
مشاهده کرده باشید ،مانند:
•

احساس ر
اسیس یا نگر نات.
ی
حوصلگ ،نار ر
احت یا نبودن در حال عادی تان
احساس کم
ر
مشکل به خواب ن
رفت یا خوابیدن.

•

تغییات در وزن یا اشتهای شما.
ر
ی
ی
ر
ن
احساس خستگ زیاد و دشوار یافت زندگ روزمره تان.

•
•
•

برخ از افراد ممکن است از ترس اینکه به آنها برچسب مشکل بهداشت ن
ن
روات زده شود ،از گفتگو در مورد احساسات
خود با دیگران ربیسند .واقعیت این است که این احساسات رایج است و بسیاری از افراد جامعه ر ن
نی آنها را تجربه یم
کنند.
با افرادی که به آنها اعتماد دارید ارتباط برقرار کرده و با آنها صحبت کنید .در تماس ماندن با خانواده و دوستان از طریق
تلفن ،ویدئو یا شبکه های اجتمایع یم تواند به بهداشت روان شما کمک کند .احساسات خود را با آنها در میان بگذارید و
از آنها دعوت کنید تا احساسات شان را با شما در میان بگذارند.
ر
ر
کشش در پارک یا ورزش در
سالمت برای ذهن و بدن خوب است .با قدم زدن در ربیون ،انجام دادن ورزشهای
حفظ
ر
.
.
خانه ،فعال بمانید سیع کنید تا حد ممکن یک روال را حفظ کنید با قدم زدن در ربیون ،انجام دادن ورزشهای کشش
در پارک یا ورزش در خانه ،فعال بمانید .عادت های خوب خواب را حفظ کنید ،غذاهای سالم مانند میوه و ن
سییجات
ن
نوشیدت های دارای قند زیاد را محدود کنید.
بخورید و میان وعده ها و
راهنما موجود است
ی
ی
ن
زندگ در حال ن
حاض به حمایت نیاز دارید یا زندگ کردن را مشکل
اضاف
اگر احساس یم کنید برای مقابله با چالش های
رن
خواست اشکایل ندارد .در مورد نیازهای فردی تان و قدم های بعدی که باید بردارید با یگ از اعضای
یم یابید ،کمک
ر
بهداشت مورد اعتماد صحبت کنید.
خانواده ،یک دوست یا پزشک عمویم ( )GPمحیل یا متخصص
ن
ر ن
پشتیبات سالمت
همچنت یم توانید هر زمان که خواستید از طریق تماس با شماره  1800 512 348با خدمات
شما
ن
ر
روات کروناویروس به طور رایگان با یک مشاور صحبت کنید .برای یک میجم شفایه رایگان و محرمانه با شماره
ر
بگیید و زبان مورد نیاز خود را بگویید .سپس یم توانید از میجم شفایه بخواهید تا شما را به خدمات
 131 450تماس ر
پشتیبات سالمت ن
ن
روات کروناویروس وصل کند.
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هات با اطالعات
هر کش راحت نیست که با فردی رو در رو صحبت کنند و این اشکایل ندارد .شما یم توانید وب سایت ی
پیشفت خود ،به ر
پیگیی ر
رن
گذاشت داستان ها و تجربیات
اشیاک
مفید پیدا کنید ،از اپ ها و برنامه ها برای ایجاد مهارتها و ر
در انجمن های آنالین استفاده کنید یا از طریق تلفن ،چت در وب  /تکست و خدمات ایمیل با یک متخصص صحبت
کنید.
ن
ر
ن
الیات
برای کسب اطالعات ،مشاوره و تماس با خدمات و پشتیبات های بهداشت روان رایگان و ارزان آنالین و تلفت اسی ی
رن
هات به اطالعات و
به وب سایت  Head to Healthدر  headtohealth.gov.auمراجعه کنید .آن
همچنت لینک ی
رن
هات به اطالعات و منابع به زبان شما دارد.
منابع به زبان شما دارد .آن
همچنت لینک ی
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