BRIDGING the GAP
BOR DER TOWN

BORDER
TOWN
سد الفجوة
بوردر تاون

أنشئت بوردر تاون بالتعاون مع مجموعة حماسية من الشباب في ديزاين الب وبشراكة
الرعاية الصحية بفندق ديو جراس .تم وضع تصور إعداد ومحتوى الكتاب من فريق
شبابنا الرائع في ويندسور :أحمد وألينا وألي وكول وديزي وديانا وإيركا وماثيو وبافنيت
وشاونونو وصوفيا وتايلر.
يكمن الغرض من هذا الكتاب في دعم الصحة العقلية للشباب في منطقة ويندسور،
أونتاريو .لقد اخترنا عنوانًا لهذا الدليل اإلرشادي ،بوردر تاون  -سد الفجوة ،وذلك
ألن ويندسور تربط كندا بالواليات المتحدة عن طريق جسر أمباسادور .أما من الناحية
المجازية فإن هذا العنوان بمنزلة إلهام لمفهوم سد الفجوة بين المرض العقلي وبين
الصحة والعافية العقلية .أدركت المجموعة أن الشباب عادة ً ما يواجه صراعات مع القلق
واالكتئاب والثقة بالنفس وتعاطي المواد المخدرة .إن هدف هذا المصنف هو تثقيف ودعم
الشباب بالمعلومات واألنشطة الجذابة.
يمكنك استخدام هذا الكتاب كما تريد! يحتوي الكتاب العديد من األنشطة لتغيير تفكيرك
بشكل إيجابي .إال أن التغيير يستغرق وقتًا وممارسة .استمتع!
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القلق
يُعد القلق أكثر مشاكل الصحة العقلية التي يواجهها الشباب اليوم شيوعًا .إذا كان القلق
بصورة معتدلة وليس حالة دائمة فإنه أمر طبيعي وصحي تما ًما .حتى القلق قد يكون
مثمرا!
ً

األعراض الشائعة:
أن تكون منهم ًكا في قلق وخوف بشكل يفضي إلى فرط التفكير ويُعرف أيضًا بـ «وضع
النزاع أو الطيران».
األيدي المبتلة بالعرق وضربات القلب السريعة والشعور بالدوار أو الدوخة وتسارع
وتشويش في الفكر.
ثمة مجموعة واسعة من تصنيفات اضطرابات القلق ،وتذكر أن كل شخص يعاني من
القلق بشكل مختلف حتى وإن كانت هناك أعراض مشتركة لذلك .لمزيد من المعلومات
عن اضطرابات القلق المختلفة اذهب إلى .mindyourmind.ca/illnesses

اضطرابات القلق ليست:
متوترا بشكل معتدل أو قلقًا بشأن اختبار أو أداء أو شئ آخر يفضي إلى
أن يكون الشخص
ً
التوتر بالنمط الطبيعي المعتاد.
القلق بسبب نتيجة أي أفعال أو إخفاقات شخصية للفرد.
عالمة أو نتيجة لقلة الذكاء أو الضعف.
كلها الشئ نفسه أو متشابهة .تتباين األعراض بين االضطرابات واألشخاص.
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اآلثار الجسمانية للتوتر
المخ واألعصاب
•الصداع
•الشعور بفقدان األمل
•انخفاض الطاقة
•الحزن
•الشعور بالعصبية
•الشعور باالنفعال
•صعوبة التركيز
•صعوبات في تذكر األشياء
•صعوبات في النوم .

الجلد
•حب الشباب

القلب
•زيادة دقات القلب
•ارتفاع ضغط الدم

المعدة
•الغثيان
•قرحة المعدة
•عدم الشعور بالجوع أو األكل بنهم
•فقدان أو زيادة الوزن

البنكرياس
•ارتفاع خطر اإلصابة بمرض السكري .

األمعاء
•اإلسهال أو اإلمساك
•اضطرابات في الهضم بشكل عام

أخرى
•التهاب العضالت
•الشعور بالضيق
•ضعف جهاز المناعة
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أنت والتوتر
كيف يؤثر التوتر والقلق في جسمك؟
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سد الفجوة
هل يوجد شئ ما يدور في ذهنك باستمرار اآلن؟ ما الذي يجعلك تشعر بالقلق؟

ما هي مخاوفك من هذا األمر/الموقف؟

إذا كانت مخاوفي حقيقة ،فكيف أتعامل مع هذا األمر/الموقف؟

احتمالية أن تكون مخاوفي حقيقة:
100%
%0

%001

في حال أنني ال أشعر بأفضل ،من يمكنني أن أتحدث إليه عن مخاوفي؟
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0%

مستهل المحادثة
قد يكون األمر صعبًا أن تفتح باب المناقشة وطلب المساعدة في قلقك .إليك بعض األشياء
للتفكير فيها قبل التواصل:
كيف تشعر عند التحدث مع األشخاص الذين تثق فيهم عن قلقك؟

من يمكنك التحدث إليه عن قلقك؟

إلى أي مدى يمكنك وصف قلقك لآلخرين؟ ضع نجمة أمام األشياء التي يمكنك قولها.
أشعر أنني متوتر.
أشعر بالخوف من فعل هذا.
أشعر بالقلق إلى حد ما من هذا.
أشعر بالضغط الشديد.
أشعر بسرعة في دقات قلبي وهذا يعني أنني متوتر.
أضف شعورك الخاص:

ذكر نفسك أنه توجد طرق كثيرة للتعامل مع المشاعر غير المريحة! من المهم أن تدرك
أن القلق ما هو إال شعور والمشاعر دائ ًما مؤقتة .للحصول على نصائح مفيدة إلدارة
حياتك عند شعورك بالقلق ،اقلب الصفحة.
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إدارة القلق
ابحث عن مكان آمن لترتكز على أرض ثابتة مثل جدار أو أرض .اتكئ أو استلق
واستشعر أن السطح الصلب يدعمك.
سا عميقة .يعمل التنفس العميق على مساعدة جسمك في استعادة
ركز على تنفسك .خذ أنفا ً
األكسجين مما يجعل جسمك يشعر بأنه يعود إلى حالته الطبيعية في نهاية المطاف.
ركز في األشياء العادية التي تدور من حولك حتى تتالشى أعراض نوبة القلق مثل ذهاب
األشخاص اآلخرين من حولك إلى أعمالهم اليومية أو النظر إلى السماء أو ببساطة تراقب
ما يحدث من حولك.
لتتخلص من نوبة القلق قم بفعل األشياء التي تهدئك ،مثل مداعبة حيوانك األليف ،وتناول
الماء أو الشاي العشبي ،واالستماع إلى الموسيقى وغير ذلك من األشياء.
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االكتئاب
االكتئاب هو نوع من االضطراب المزاجي .فهو مرض خطير يتسم بشعور حاد وطويل
بالحزن وفتور الطاقة أو انخفاضها .مما يعني أن يكون لديك عزيمة وحافز يتراوح من
قليل إلى منعدم.
فكر في الحالة المزاجية وكأنها مقياس مدرج :إذا شعر شخص ما أنه «واقع» في مزاج
سيئ لفترة طويلة أو وجد صعوبة في الشعور بالرضى أو السعادة لمدة من الوقت ،فربما
يكون يعاني من اكتئاب .قد يجعلك االكتئاب تفكر أو تشعر أو تتصرف بطريقة تعيق
قدرتك على أن تحيا حياة أفضل .قد يؤثر االكتئاب في العالقات ويؤدي إلى ضياع وقت
العمل أوالدراسة أو حتى قد يؤدي إلى األفكار االنتحارية.

االكتئاب ليس:
االكتئاب ليس كالشعور بالحزن أو الشعور بالهم .إن الحزن والهم هما استجابات طبيعية
عند الفقد والخسارة الحتمية أو االحباطات في الحياة اليومية أما االكتئاب فيتعدى مرحلة
كونك حزينًا أو مهمو ًما بعد الفقد والخسارة .وهو شئ ال يستطيع المرؤ «إخراجه» وغالبًا
ال يوجد سبب واضح وراء حدوثه للمرؤ .ويُعد االكتئاب مشكلة معقدة شأنه شأن جميع
المشاكل العقلية ويمكن أن يحدث أو ينجم عن مجموعة من العوامل:
•بيولوجية  --التاريخ األسري ،النمو العقلي ،وغير ذلك.
•نفسية  --صدمة نفسية ،توتر مستمر ،وغير ذلك.
•عوامل بيئية  -أحداث الحياة ،العالقات غير الصحية ،التغيرات الكبيرة (أن تصبح أبًا،
الهجرة ،موت شخص عزيز ،وغير ذلك).
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أعراض االكتئاب
إليك بعض إشارات/أعراض االكتئاب .يمر الجميع بلحظات اكتئاب بشكل مختلف وهذه
ليست قائمة شاملة .لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط  .mindyourmind.caقد
تكون االشارات التحذيرية تغييرات في التفكير ،أو تغييرات في الشعور أو تغييرات في
السلوك ،أو تغييرات جسمانية:
•فتور الطاقة ،الشعور باإلرهاق بسهولة.
•أعراض فيزيائية دون سبب طبي (مثل الصداع وألم العضالت ،واأللم وغير ذلك).
•صعوبة اتخاذ القرارات ،تجنب اتخاذ قرارات.
•االحساس بالفشل أو أن يكون كثير االنتقاد للنفس.
•أفكار مستمرة عن الموت أو االنتحار أو محاولة إيذاء النفس.
•مزاج سيئ /محبط أو حزن عميق أو البكاء المتكرر.
•الشعور بالخدر أو الفراغ أو غياب المشاعر.
•العزلة االجتماعية ،االنسحاب من العمل أو المدرسة ،أو االبتعاد عن األصدقاء أو
الهوايات.
•التعاطي المفرط للكحوليات أو المخدرات (سواء كانت بوصفة طبية أو دون وصفة
طبية أو كليهما معًا).
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تتبع الحالة المزاجية
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الخوف
المهانة
القلق
التوتر

إدارة االكتئاب
•إن االكتئاب قابل للعالج .وتمثل استشارة طبيب األسرة أول خطوة جيدة في طريق
العالج للحصول على تقييم مناسب.
•االكتئاب ليس خطأك إذ ينجم ويحدث بسبب أسباب عديدة .كن لطيفًا ورحي ًما بنفسك.
•تتبع حالتك المزاجية إلدراك لحظات الصعود والهبوط لمالحظة األنماط في أعراض
االكتئاب لديك.
•تجنب الكحوليات والمخدرات األخرى .إذ تعمل على تفاقم حدة االكتئاب وتتعامل سلبيًا
مع مضادات االكتئاب.
•إذا كنت تأخذ مضادات االكتئاب ،فاستشر طبيبك قبل الخلط بالعقاقير األخرى
والفيتامينات وعالجات األعشاب األخرى لضمان السالمة.
•إذا كنت تأخذ أدوية عالجية لالكتئاب فاحرص على أال تتوقف عن العالج أو تستبدله
دون استشارة الطبيب ً
أول.
•اغسل السيارة .اركب الدراجة .مارس بعض أنشطة البستنة .قم بتمشية الكلب.
ممارسة التمارين الرياضية اليومية تساعد في تقليل أعراض االكتئاب.
خطرا رئيسيًا لألشخاص الذين يعانون من االكتئاب .ال تتهم أحدًا بالسعي
•يعد االنتحار
ً
Be Safe
efaS
وراء لفت االنتباه .ساعد صديقك للحصول على المساعدة بتحميل تطبيق eB
(كن آمنًا) كي تستطيع الحصول على مصادر في مجتمعك.
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الشعور بتحسن
دون كل يوم ثالثة أشياء ساهمت في شعورك بالتحسن .قد تكون هذه األشياء صغيرة أو
ّ
كبيرة! عندما يكون لديك بضعة أيام من المعلومات خذ وقتًا للتفكير في ما يجعلك تشعر
بالتحسن وحاول إدراجه في أنشطتك اليومية!
االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد
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العناية بالنفس
سا صحيًا بنفسك هذا
أهم ما يمتلكه اإلنسان من عالقات هو عالقته بنفسه .أن تملك احسا ً
سا جيدًا بشأن من أنت وكيف تعيش حياتك .ال يعني هذا أن األمور مثالية،
يعني إحسا ً
بيد أن المعنى يكمن في أنك تقبل نفسك وأنك تشعر بإيجابية بوجه عام عن نفسك! وقد
يشمل هذا :امتالك نظام دعم صحي وأن تعتني بنفسك بشكل مناسب ،وأن تحدد أهدافك
وتعمل على تحقيقها ،وإقامة صداقات صحية حقيقية .االعتناء بصحتك العقلية والجسدية
والعاطفية والروحية هو الطريق والمفتاح لتنمية اإلحساس الصحي بنفسك .يتباين مفهوم
العناية بالنفس من شخص آلخر  -نأمل أن نزودك في هذا القسم ببعض النصائح المفيدة
التي يمكنك دمجها في حياتك!
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عزز ثقتك بنفسك

•حدد أهدافًا واقعية وأعد
تقييمها إذا اقتضت الحاجة
ذلك .ال تهزم نفسك بالتوقعات
الصعبة المنال.
•من الطبيعي أال ترضى عن
نفسك في بعض األوقات ولكن
عليك أن تدرك أن قيمة نفسك
ال تحدد بدرجاتك أو بوظيفتك.
•حافظ على سجل للمالحظات
اإليجابية عندما تصادف
أوقات هبوط .استرجع
إنجازات الماضي.
•شجع نفسك وقدرها لجهودك التي بذلتها .حتى وإن لم تحقق هدفك ،فهنئ نفسك
لمحاولتها الباسلة.
•الجميع يصارع مع الرغبة في بعض األحيان حتى أولئك الذين يتظاهرون بعدم
المباالة .لست وحدك.

•أسكت نقدك الداخلي .إذا كانت أفكارك األولى سلبية ،فحاول إعادة صياغتها وتوقع
األفضل.
•لديك نقاط ضعف وهذا جيد! ما زلت تستحق رغم أخطائك .ال تنس هذا أبدًا.
•ساعد من يحتاج مساعدتك .قد تجد هذا يصنع الفارق ويجعلك تشعر بنفسك بشكل
أفضل.
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سد الفجوة
أي المجاالت في حياتك تشعر فيها بالفعل بثقة في نفسك؟ أين تريد زيادة ثقتك في نفسك؟

فكر في وقت من األوقات لم يتحقق ما تريده ولكنك ثابرت واستمررت في جميع األحوال:

ماذا حدث...

ما الذي جعلك تستمر؟ في ماذا كنت تفكر في هذا الوقت؟

دون أفكارك التي جعلتك تستمر...

هل تعلمت شيئًا من أفكارك في هذا الوقت؟
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التخلص من سموم وسائل التواصل االجتماعي
إن وسائل التواصل االجتماعي أداة مدهشة
لتبقى على تواصل مع األصدقاء ولتكون
مواكبًا لألحداث ولتتعرف على القصص
الملهمة ،ولكن في بعض األحيان تكون
ً
طويل على
زائدة عن الحد .إذا قضيت وقتًا
وسائل التواصل االجتماعي فربما قد تبدأ
تؤثر بالسلب في حالتك المزاجية وطريقة
تفكيرك عن نفسك.
إذا أردت تحسين عالقتك بوسائل التواصل
االجتماعي ،فإليك بعض النصائح:
•إذا وجدت نفسك في جدل مع متصيد
(ترول) إنترنت ،فحاول أن تجد طرقاً
للرد بطريقة آمنة وصحية أو ال ترد
على اإلطالق.
•حاول تتبع مقدار الوقت الذي تقضيه
على وسائل االجتماعي .ربما تتعلم شيئًا عن نفسك.
•الفوتوشوب في كل مكان! ابحث عن هاشتاج #effyourbeautystandards

للحصول على صور متنوعة واقتباسات ملهمة.

•دع كل شخص يُعبر عن نفسه دون مقارنة نفسك «بشريط التميز» في ملفهم .كن
نفسك!
ً
جدول زمنيًا لوقت التواصل االجتماعي ،حدد بداية الوقت ونهايته والتزم به.
•حدد
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حطم نقدك الذاتي

تنخفض معنويات الجميع من أنفسهم أحيانًا .على األرجح أننا جميعًا لدينا أسماء أو
أوصاف سلبية نستخدمها في وصف أنفسنا في معظم األحيان من دون التدبر في حقيقة
حديثنا الذاتي.
ما األوصاف التي تُعطيها لنفسك؟

هل هذه األوصاف حقيقية بنسبة  %100في جميع األوقات في جميع المواقف؟
نعم أو ال (ضع دائرة على واحدة منهما)
وبغض النظر عن اعتقادك أن أوصافك حقيقية في جميع األوقات دون خمسة أمثلة تكون
فيها أوصافك غير مناسبة.

تذكر ،بغض النظر عما تقوله لنفسك فال توجد أوصاف لشخص حقيقية بنسبة  %100في
جميع األوقات! ال تصدق األشياء السلبية التي تخبرها عن نفسك.
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الصورة الذهنية عن الجسم

مقتبسة من :جمعية النهام العصبي ) (BANAويندسور ،إسيكس

إن الصورة الذهنية عن الجسم هو اإلدراك الذي يمتلكه الفرد عن جسمه واألفكار
والمشاعر الناتجة عن هذا اإلدراك.
ما أهمية نظرتك السلبية عن جسمك؟

قد تؤدي الصورة الذهنية السلبية عن جسمك إلى:
•تدني تقدير واحترام الذات
•عدم المشاركة في األنشطة البدنية
•حصر األطعمة التي تتناولها
•تزايد اضطرابات األكل
•االكتئاب والقلق

صورة ذهنية عن الجسم بقبول الذات واألفكار اإليجابية األخرى
•أحب جسمك في كل شئ تفعله.
•احتفظ بقائمة باألشياء التي تحبها عن نفسك وإذا واجهت مشاكل في التفكير بها فاسأل
أصدقاءك والعائلة.
•اقض وقتًا مع األفراد اإليجابيين.
•افعل شيئًا لمساعدة اآلخرين  -فسيعمل هذا على إبعادك عن الحديث النفسي السلبي.
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ضع دائرة على الكلمة التي توصفك اآلن:

ذكي
مرح
رحيم
ناضج
متعاون
واثق من نفسك
مغامر
طموح
مسؤول
مبدع
إيجابي
هادئ
مريح
قوي اإلرادة
فضولي
أمين
ودود
متحمس
صبور
منظم
متفتح
بارع في التكنولوجيا
فكه
ثرثار
مقنع
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ضع دائرة حول الكلمات التي تود ان تكونها في المستقبل:

ذكي
مرح
رحيم
ناضج
متعاون
واثق من نفسك
مغامر
طموح
مسؤول
مبدع
إيجابي
هادئ
مريح
قوي اإلرادة
فضولي
أمين
ودود
متحمس
صبور
منظم
متفتح
بارع في التكنولوجيا
فكه
ثرثار
مقنع
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اعشق نفسك
التفكير في صفات إيجابية قد يكون صعبًا .إذا كنت في مأزق ففكر في محاولة اآلتي:
•قابل أصدقاءك وأفراد العائلة واسألهم عن الصفات التي يحبونها فيك.
•فكر في اإلطراءات التي تلقيتها في الماضي ودون مجموعة جديدة منها.
مؤخرا.
•فكر في المشاكل التي واجهتها أو تعاملت معها بنجاح
ً
•أعد قراءة البطاقات القديمة أو المالحظات التي كتبها األشخاص لك .غالبًا ما يدرج
الناس صفات إيجابية في كتاباتهم.
•فكر في المسؤوليات التي تتعهد بها بصفة منتظمة.
•فكر في المرات التي قمت فيها بفعل أشياء صعبة ومخيفة.
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تعاطي المواد المخدرة
يُعد تعاطي المواد المخدرة من األشياء التي تؤثر في مجتمعنا في ويندسور -إسيكس
صا يعانون من تعاطي المواد المخدرة .إن اإلدمان
كونتي .يعرف معظم الناس أشخا ً
مرض ال يمكن تمييزه .يصبح تعاطي المواد المخدرة مشكلة عندما يحول بين قدراتك في
ممارسة حياة بطريقة صحية وهادفة .يتباين تعاطي المواد المخدرة ويعتمد على عوامل
سا على
عديدة وقد يؤدي إلى اإلدمان .عندما يصبح التعاطي إدمانًا فإنه يحول حياتك رأ ً
عقب ويقتضي األمر الكثير من الدعم والجهود للخروج من اإلدمان والدخول في مرحلة
الشفاء.
قد يكون تعاطي المواد المخدرة معقدًا إذ إن تعاطي مادة مخدرة قد ال يكون الشئ نفسه
مثل «سوء االستخدام» أو «فرط االستخدام» تعتمد عملية تعاطي المواد المخدرة على
طيف تعاطي المادة المخدرة وإدراك أن تعاطي المادة المخدرة قد يستغرق وقتًا .فال
يجمع األفراد وسلوكياتهم عادة في «تصنيف واحد» بدقة .إذ ال ينقسم العالم إلى أفراد ال
يتعاطون المواد المخدرة مقابل آخرين يعيشون باإلدمان .إذا كان تعاطي المواد المخدرة
يؤثر سلبًا على حياتك ،تواصل معنا للمساعدة .إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ يرجى
التحقق من الرابط .mindyourmind.ca/help
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طيف االستخدام

ﺗﻌﺎطٍ ﺗﺟرﯾﺑﻲ

ﻏﯾر ﻣﺗﻌﺎط
ﻻ أﺗﻌﺎطﻰ ﻣواد
ﻣﺧدرة ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق .

ﺟرﺑت ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة
ﻣرﺗﯾن ﻹﺷﺑﺎع ﻓﺿوﻟﻲ .ﻟن أﻛرر
ھذا ﻣرة أﺧرى .

ﺗﻌﺎطٍ ﻣﺷروط
أرﯾد اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ
ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة
ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺳﺑب ھذا
اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل ﻟﻲ.

ﺗﻌﺎط
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
أﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة
ﻛل ﻓﺗرة ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء،
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻌد
اﻟﻣدرﺳﺔ أو ﻓﻲ
اﻟﻌطﻼت اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ.

ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة ﯾﻌﯾﻖ
ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻸﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ أﺣﺗﺎج
وأرﯾد أن أﻓﻌﻠﮭﺎ .
أﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة
ﯾوﻣﯾًﺎ .وﻟﻛن ھذا ﻻ ﯾﺷﻛل
ﻟﻲ ﻋﺎﺋﻘًﺎ أﻣﺎم دراﺳﺗﻲ أو
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻲ أو ﻣﻊ أﺳرﺗﻲ أو
أﺻدﻗﺎﺋﻲ .

ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻌﺎطٍ

ﺗﻌﺎطٍ ﻣﻧﺗظم
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الوقاية من المواد المخدرة
•إذا كنت تتعاطى المواد المخدرة ،قم بعمل تقرير ذاتي« :لماذا أتعاطى المواد المخدرة؟
ما مدى مناسبتها لي؟ هل تمثل مشكلة لي؟».
•يستجيب األفراد بطرق متباينة للمخدرات ،لذا فال تبني خياراتك لتعاطي المواد
المخدرة على تجارب اآلخرين.
•اسأل نفسك هل أنا ج.غ.و.م؟ جائع؟ غاضب؟ وحيد؟ متعب؟ تفضي هذه المشاعر إلى
تعاطي المواد المخدرة للبعض.
•قد تبدو وصفات العقاقير المخدرة أكثر آمانًا لكنها تسبب حاالت وفيات أكثر مما
يسببها تعاطي الهيروين والكوكاين مجتمعين .ال تجري تعديالت على الجرعة دون
استشارة الطبيب!
•إذا كنت تأخذ وصفات أدوية ،ابحث عن مدى تفاعلها مع المواد األخرى .قد تقلل
الكحوليات من فاعليتها.
•استعرض التاريخ األسري في اإلدمان .ربما تكون أكثر عرضة لإلدمان إذا كان
اإلدمان معروفا في األسرة .خطط وتصرف وفكر وفقًا لذلك.
•قد تؤدي الكثير من المواد إلى فرط ارتفاع درجة الحرارة والجفاف .إذا كنت تتعاطي
المواد المخدرة ،حاول مراقبة درجة حرارة الجسم وتناول كمية كبيرة من الماء.
•تبادل األدوار مع أصدقائك في التجمعات بلعب دور الحكيم والقائد وصانع القرارات
في حاالت الطوارئ.
•هل لديك صديق يحاول اإلقالع من المخدرات أو شرب المسكرات أو كليهما؟ كن
داع ًما له .الزم البقاء معه في بيئة خالية من المخدرات.
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أشياء يجب تذكرها :الشفاء
•غير قصتك من اإلدمان إلى الشفاء.
اجعل نفسك تصدق أن التغيير ممكن.
•إذا كنت تهتم بشخص يعاني من
اإلدمان ،يمكنك (ويجب عليك) دعمه
أيضًا .اختبر المجموعات في منطقتك.
•أبعد األفراد السلبيين والضارين من
حياتك .أحط نفسك باألشخاص الذين
يهتمون بك ويريدون أن يروك تتحسن.
•استمر بالتنفس من خالل تقنيات التأمل.
استخدم التأمل لتهدئة نفسك أثناء كفاحك مع رغبتك.
•اتخذ قرار الشفاء في يوم واحد في الوقت المناسب .ال تشغل بالك بما سيحدث بعد
ثالثة أشهر من اآلن .ما عليك إال أن تركز اليوم.
•ال تضع نفسك تحت االختبار .إذا صادفت شيئًا يسحبك للماضي ،فابتعد عنه .فاألنماط
القديمة سهلة الوقوع في فخها.
•ضع قائمة باألشياء التي تريد التخلص من إدمانك من أجلها .اجعلها قريبة منك لتكون
بمثابة تذكير لك عند الحاجة إليها.
•إذا كان األمر خارج عن سيطرتك فاطلب المساعدة .إذا كنت غير متأكد من أين تبدأ
يرجى التحقق من الرابط .mindyourmind.ca/help
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Bridging
theالفجوة
 Gapسد
عملية الشفاء هي عملية صعبة وطويلة .يقتضي األمر الكثير من تأمل الذات والدعم
الخارجي .إحدى الطرق التي تعزز عملية شفائك هي أن تضيف عادات صحية ومفيدة في
حياتك .على أمل أن تحل العادات الصحية محل العادات السيئة .ابن نفسك بطريقة صحية.
جرب أشياء جديدة وانظر ما يناسبك منها .قد تكون هذه استراتيجيات للتكيف والتغذية
بشكل افضل وغير ذلك.

أضف قائمة من مصادر اإللهاء الصحية
•ما مصادر اإللهاء التي أجريتها في الماضي؟
•ما مصادر اإللهاء التي تريد تجربتها ولكن لم تجربها بعد؟
•ما مصادر اإللهاء التي يمكنك فعلها في الحال؟
•ما مصادر اإللهاء التي تتطلب وقتًا للتخطيط؟
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...بقي أمر أخير
: يرجى الدخول على أحد هذه المصادر،إذا شعرت أنك بحاجة إلى مزيد من الدعم
Hôtel-Dieu Grace Healthcare Regional Children’s Centre
3901 Connaught Street, Windsor, ON 519-257-5215
Hôtel-Dieu Grace Healthcare Crisis and Mental Wellness,
Transitional Stability Centre
744 Ouellette Avenue, Windsor, ON 519-257-5224
The Bulimia Anorexia Nervosa Association )BANA(
1500 Ouellette Avenue #100, Windsor, ON 1-855-969-5530
Can-Am Indian Friendship Centre of Windsor
1 – 1699 Northway Avenue, Windsor, ON 519-253-3243
Maryvale Adolescent and Family Services
3640 Wells Street, Windsor, ON 519-258-0484
Teen Health Centre
1361 Ouellette Avenue #101, Windsor, ON 519-253-8481
Suicide Prevention and Support 1-833-456-4566 Text 45645
Kids Help Phone 1-800-668-6868 kidshelpphone.ca Text 686868
Bullying Canada 1-877-352-4497 bullyingcanada.ca
mindyourmind.ca
Be Safe

BeSafeApp.ca

.معلومات بشأن الصحة والعافية العقلية
.التطبيق المجاني لتخطيط سالمة األزمات

