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عالمات يجب أن تبحث عنها

معظم سكان والية كوينزالند، يتمتعون معظم الوقت بصحة نفسية 

جيدة ورفاه. مع ذلك، يمكن أن نختبر جميعاً من وقت إىل آخر 

مستويات منخفضة من الرفاه.

إن مواجهة األوقات الصعبة تبدو مختلفة بالنسبة لنا جميًعا، ولكن 

هناك بعض العالمات الشائعة التي يجب البحث عنها والتي قد تشير 

إىل أنه من الجيد التحدث معهم مع شخص تثق به أو مع طبيب عام 

أو خدمة دعم.

االنسحاب من اآلخرين واألنشطة المعتادة	 

الشعور باإلرهاق واالحساس بصعوبة في التعامل مع األشياء 	 

والمهام اليومية

تعاطي الكحول أو المخدرات للتعامل مع المشاعر	 

عيون دامعة والشعور بالرغبة في البكاء طوال الوقت	 

الشعور بالضيق أو القلق أو الغضب	 

تفتقر إىل الطاقة أو الشعور بالتعب طوال الوقت	 

الشعور بالغضب أو االنفعال	 

تعاني من "دماغ مشوشة"، صعوبة التفكير بوضوح، فقدان التركيز	 

تغييرات في أنماط نومك أو أكلك	 

الشعور بأن ال أحد يبدو أنه يفهمك	 

الشعور بالوحدة	 

وجود أفكار انتحارية.	 

خدمات الدعم

إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إىل الدعم، فهناك عدد 

من الخدمات المتاحة. قم بزيارة قسم "البحث عن المساعدة" عىل 

موقعنا للحصول عىل قائمة شاملة بالخدمات وموارد الرفاهية.

Lifeline - 13 11 14 | lifeline.org.au خط الحياة

خدمة معاودة االتصال الخاصة بحاالت االنتحار - | 467 659 1300  

suicidecallbackservice.org.au

 a1800 55 1800 | kidshelpline.com.au - خط مساعدة األطفال

ADIS )مساعدة لحاالت إدمان الكحول والمخدرات( - 833 177 1800

إذا كان موقفك مهدد للحياة، اتصل برقم ثالثة أصفار 000 فورا 

للمساعدة.

هل تعلم أن 1 من كل 5 أستراليين يعاني من 

 مرض نفسي كل عام، وأن نصف األشخاص 

تقريًبا سيعانون من مشاكل تتعلق بالصحة 

النفسية في حياتهم؟

Beyond Blue خدمة دعم ومنتديات

تتواجد خدمة دعم ومنتديات Beyond Blue لالستماع كلما احتجت 

إىل مشورة موجزة أو للتحدث إىل شخص يفهم ما تمر به. 

يمكن:

أن يكون يومك سيئًا حًقا	 

أن تشعر باإلرهاق وال تعرف من أين تبدأ	 

أن يكون تّم تشخيصك بالقلق أو االكتئاب	 

أن تكون بحاجة إىل مساعدة لدعم شريك أو فرد من العائلة أو صديق.	 

يمكنهم أيًضا مساعدتك في العثور عىل خدمات الصحة النفسية 

المناسبة لك إذا كنت بحاجة إىل دعم إضافي.

اتصل بأخصائي المشورة عىل الرقم 4636 22 1300. متاح عىل مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع للحصول عىل استشارة مجانية وسرية )تنطبق 

تكاليف المكالمات المحلية(

beyondblue.org.au :الموقع اإللكتروني والدردشة عبر اإلنترنت

forums.beyondblue.org.au :المنتديات

SANE منتديات

تواصل مع األشخاص الذين يفهمون ما تمر به.

تحدث إىل مجتمع من األشخاص الذين لديهم تجارب مشتركة في 

منتديات SANE عبر اإلنترنت.

مجانية ومتاحة عىل مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع 	 

لألشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية المعقدة	 

يديرها دائًما متخصصون في الصحة النفسية 	 

جميع المحادثات غير محددة للهوية	 

qldmentalhealthweek.saneforums.org قم بزيارة
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المشاركة

هناك طرق ال حصر لها للمشاركة في QMHW، بما في ذلك استضافة 

أو حضور حدث، وارتداء سلع QMHW بفخر، وبدء محادثات حول 

الصحة النفسية.

هناك مجموعة من الموارد عىل موقع QMHW لمساعدتك عىل 

المشاركة ونشر الخبر.

تقدم معلومات حول 
خدمات الصحة 
النفسية أو الرفاهية

ترفع مستوى الوعي عىل 
وسائل التواصل االجتماعي 
#QMHW باستخدام هاشتاغ

تحتفل باألفراد الذين 
يجعلون مجتمعك 
فريًدا

تتواصل مع األصدقاء أو 
العائلة أو زمالء العمل 
وتخبرهم بأمورك

تشجع طلب المساعدة 
والرعاية الذاتية

تشارك في األنشطة 
التي تعزز الرفاه النفسي 
والجسدي واالجتماعي 
والروحي وتروج له

تحد من الوصم المرتبط 
بالمرض النفسي من 
خالل زيادة الوعي

ال توجد صحة بدون صحة نفسية، لذلك 
دعونا نزيد الوعي!

 الصحة النفسية الجيدة والرفاه هي األساس 

الزدهار األفراد واألسر والمجتمعات.

الموضوع والهوية المرئية

يعكس موضوع "الوعي واالنتماء والتواصل"، العوامل المهمة التي 

تساعد األشخاص في الحفاظ عىل الصحة النفسية اإليجابية والرفاهية. 

يتعلق األمر كله بالتواصل مع األشخاص في حياتنا وخلق مساحة 

للمحادثات حول الصحة النفسية والرفاهية. 

التوعية تدور حول فهم األشياء التي نحتاجها للحفاظ عىل صحتنا 

النفسية وتعزيزها، ومعرفة متى نحتاج للتواصل للحصول عىل المساعدة 

ومن أين نحصل عليها. يمكنك إنشاء عالقة صحية مع عقلك من خالل 

القيام بأنشطة للحصول عىل صحة جيدة، والتواصل أكثر، ومواصلة 

التعلم، والتعامل بلطف، واالنتباه، والتفاعل مع الطبيعة.

 للحصول عىل أفكار حول األنشطة واإللهام، قم بزيارة 

.qld.gov.au/mentalwelllbeing

االنتماء يتعلق بالبحث عن بعضنا البعض، والتأكد من أننا نشعر باألمان 

والدعم، وفهم أنه مهما شعرنا، لسنا نعيش بمفردنا، وأن هناك آخرين 

يمرون بنفس الشيء.

يرتبط التواصل بعالقاتنا مع أصدقائنا وعائالتنا وأولئك الذين نهتم بهم، 

باإلضافة إىل المجموعات والنوادي والشبكات من حولنا التي نعتمد 

عليها للمساعدة في إبقائنا سعداء وصحيين، أينما نعيش أو نعمل أو 

نلعب.

إن التعريف بالهوية المرئية لـ QMHW في عام 2022 هو العمل الفني 

"تواصل أقوى يخلق صحة قوية" لسيدة المايي الفخورة ليا كومينز. 

اللوحة هي تفسير ليا لموضوع هذا العام وتحكي قصة التواصل مع حياة 

أكثر صحة، "بالعودة إىل طرق أسالفنا" ، والدور المهم الذي تلعبه الدولة 

والمجتمع في الرفاهية االجتماعية والعاطفية للناس.

QMHW نبذة عن

أسبوع كوينزالند للصحة النفسية )QMHW( هو مبادرة توعية سنوية 

تعمل عىل تعزيز الصحة النفسية لألفراد والمجتمع والرفاهية، وتعزز 

الوعي باألمراض النفسية، وتحتفي بمساهمة قطاعي الصحة النفسية 

والمجتمع.

يقام QMHW في أسبوع اليوم العالمي للصحة النفسية في 10 أكتوبر/

تشرين األول. في عام 2022 ، سيتم االحتفال باألسبوع من السبت 8 

أكتوبر إىل األحد 16 أكتوبر.

 كل عام، يجتمع األشخاص في جميع أنحاء كوينزالند مًعا خالل 

QMHW من خالل مئات األحداث والمحادثات واألنشطة المحلية. 
 للعثور عىل فعالية بالقرب منك، قم بزيارة 

.www.qldmentalhealthweek.org.au

اتصل بنا

info@qldmentalhealthweek.org.au

07 3105 8300

.
#QMHW

بتمويل من لجنة الصحة النفسية في كوينزالند، يتم تنسيق QMHW بواسطة CheckUP ويتم تقديمه من خالل تعاون قوي 

عبر القطاعات.


