
 المدارس

 

 

 للطّالب
 دعم الرفاھیة خالل العطلة المدرسیة

 
 

كانت ھذه السنة ملیئة باألحداث ویقّدم ھذا الدلیل نصائح لكي تستمّر باإلھتمام 
خالل العطلة المدرسیة باإلضافة إلى الخدمات  بصحتك النفسیة ورفاھیتك

 التي یمكنك الحصول علیھا إذا كنت بحاجة إلى الدعم.
 

إجراءات لدعم الصحة النفسیة اإلیجابیة خالل 
 العطلة المدرسیة

 تعّزز مزاولة الریاضة المزاج والصحة النفسیة •
 لتكن ممتعة! –

سیحسّن من كما أنھ  -تغذیة عقلك من خالل تناول الطعام الصحي  •
 مزاجك

 إعطاء األولویة للنوم لدعم الصحة النفسیة والعاطفیة •
 استكشاف تقنیات االسترخاء واستراتیجیات التأقلم •
البقاء على اتصال مع األصدقاء واألحباء واالجتماع معھم  •

 لمعرفة أخبارھم
 تخصیص الوقت للقیام بأشیاء تستمتع بھا •
تذّكر  -التدّرب على الحدیث الذاتي اإلیجابي  •

 أنك لست لوحدك
 1طلب المساعدة من متخّصص إذا لزم األمر. •

.  تمنحك منظمة للطّالب  أنشطة وموارد حول التأمل الواعيما أشعُر بھ: 
Smiling Mind  ،نصائح حول اإلھتمام بنفسك، وفھم العواطف وإدارتھا
مع نفسك بلطف، والتغّلب على حالة عدم الیقین،  والتنبّھ، والتعامل

 واالستعداد للتغییر.
قد تجد أن ھذه اإلجراءات ال تكفي لإلھتمام بصحتك النفسیة. 

وإلیك بعض العالمات التي تدّل على أنك بحاجة إلى بعض 
  م.الدع

عالمات تدّل على أنك أو أحد األصدقاء بحاجة إلى 
 الدعم في ما یتعلّق بالصحة النفسیة

تنبّھ واطلب المساعدة من ُمتخّصص في حال ظھور التغییرات التي تستمر لمّدة 
 :مثل أسبوعین أو أكثر

فقدان االھتمام أو المشاركة في األنشطة التي یتّم االستمتاع بھا  •
 عادة

 "بالحزن" والتوتر أو القلق على غیر عادةالشعور  •
 القیام باألمور العادیة یزداد صعوبة •
 الشعور باالنزعاج أو الغضب بسھولة •
 القیام بمخاطر أكثر خطورة، مثل تعاطي الكحول أو المخدرات •
 االنزواء على الذات أو الشعور باإلرھاق •
 صعوبات في التركیز والتحفیز •
 السلبیةوجود عدد كبیر من األفكار  •
 3 2تغیّرات على النوم واألكل. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 headspace –  دلیل أولیاء األمور للمسائل المتعلّقة بالمدرسة والتوتر-guide-family/parents-and-org.au/friends.https://headspace -for-tips
school/-at-problems-and-stress-managing 

  headspace mgpdf.pdf-Posters-Health-https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental  ملصق "الصحة النفسیة وأنتم" التابع لمنظمة 2
3 headspace –  كیف تتحّدثون مع أطفالكم عن الصحة النفسیةhttps://headspace.org.au/dads/ 

 

https://www.coronavirus.vic.gov.au/students
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students
https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide-tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/
https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide-tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/
https://headspace.org.au/friends-and-family/parents-guide-tips-for-managing-stress-and-problems-at-school/
https://headspace.org.au/assets/Uploads/Mental-Health-Posters-mgpdf.pdf
https://headspace.org.au/dads/


 المدارس

 

 

 دعم أصدقائك
للحصول على  تلجأ أنت وأصدقاؤك إلى بعضكم البعضمن المرّجح أن 

الدعم قبل طلب المساعدة من شخص بالغ أو مقدّم خدمة. یمكنك أنت 
 وأصدقاؤك دعم بعضكم البعض من خالل:

إذا احتاج أحد األصدقاء إلى  000االتصال برقم الطوارئ  •
 مساعدة عاجلة أو كان معّرضاً لخطر إیذاء نفسھ أو اآلخرین

 بھ أنك تھتمالتواصل مع صدیقك وتقدیم الدعم لھ وإخباره  •
إخبار صدیقك أنك قد تحتاج إلى إخبار شخص بالغ تثق بھ عن  •

 .مخاوفك
قد یكون من الصعب إجراء ھذه األنواع من المحادثات. تتوفّر المعلومات 

كیفیة اإللكتروني:  headspaceحول كیفیة دعم صدیق على موقع 
 .صدیق یمّر بوقت عصیب  مساعدة

 
 دعم الصحة النفسیة

 تزویدك بدعم إضافي یستطیع طبیبك العام •
یستطیع طالب المدارس الثانویة التابعة  :headspaceاستشارات  •

لحكومة والیة فیكتوریا، بما في ذلك الطالب الذین أنھوا تعلیمھم للتو، 
. خالل headspaceخدمات االستشارات النفسیة من  الحصول على

 headspaceبمركز العطلة، یمكنك إحالة نفسك عن طریق االتصال 
 .المحلي

•  eheadspace:1800 650 890 
www.headspace.org.au/eheadspace 

•  Kids Helpline:1800 551 800 
 uwww.kidshelpline.com.a 

• Lifeline: ine.org.auwww.lifel  13 11 14   
•  Beyond Blue: 1300 224 636

www.beyondblue.org.au 
•  Head to Help:1800 595 212 

www.headtohelp.org.au 
•  ServiceSuicide Call Back :1300 659 467 

www.suicidecallbackservice.org.au 
 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة طارئة. 000االتصال برقم الطوارئ  •

 موارد منع االنتحار وإیذاء النفس
 وضع خطة لرعایة الصحة النفسیة •

)ReachOut( 
 ن تعرفھا عن إیذاء النفس األمور التي یجب أ •

)headspace( 
 كیفیة المساعدة عندما یفّكر أحد األشخاص في االنتحار •

)SANE Australia( 
 

 دعم وموارد العنف األسري
•  Safe Steps:1800 015 188 

www.safesteps.org.au 
• 1800 737 732 :1800RESPECT  

www.1800respect.org.au 
 األشیاء المقبولة في المنزل: •

www.woah.org.au 
 دعم مسائل العنف األسري •

 
حرائق الغابات في منطقة شرق والیة 

 فیكتوریا: الذكرى السنویة األولى
أیضاً من الذكرى السنویة األولى لحرائق غابات منطقة شرق  نحن نقترب

. قد تؤدي الذكرى السنویة إلى 2020-2019والیة فیكتوریا خالل صیف 
الشعور بمستویات من الخوف أو القلق ُمشابھة للمشاعر التي تّم اختبارھا 

 خالل الحدث. للمزید من المعلومات:
• Emerging Minds ::الذكرى  األحداث الصادمة

 السنویة والمحفزات األخرى
• Trauma and Grief Network :وإدارة ردود الفعل  فھم

 للذكرى السنویة
 

 موارد الصحة النفسیة
 مجموعة أدوات الصحة النفسیة •
 )Orygen( صحیفة وقائع -فھم الصحة النفسیة  •
 تعلّم كیفیة التعامل مع األوقات الصعبة •

)headspace( 
 )headspace( استكشاف الحیاة (للحفاظ على صحة عقلك) •
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http://www.beyondblue.org.au/
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https://au.reachout.com/articles/part-1-getting-yourself-a-mental-health-care-plan
https://headspace.org.au/young-people/understanding-self-harm-for-young-people/
https://www.sane.org/information-stories/facts-and-guides/sane-steps-how-to-help-when-someone-is-suicidal
http://www.safesteps.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
http://www.woah.org.au/
https://www.education.vic.gov.au/parents/family-health/Pages/family-violence.aspx
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
https://d2p3kdr0nr4o3z.cloudfront.net/content/uploads/2018/09/11091907/Managing-Anniversaries.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
http://tgn.anu.edu.au/wp-content/uploads/2016/02/Understanding-and-managing-anniversary-reactions-natural-disasters.pdf
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/health/mentalhealth/Pages/mentalhealthtoolkit.aspx
https://www.orygen.org.au/Training/Resources/General-resources/Fact-sheets/Understanding-Mental-Health/Factsheet_understanding_mental_health?ext
https://headspace.org.au/young-people/learn-how-to-handle-tough-times-to-help-your-headspace/
https://headspace.org.au/assets/download-cards/18a-Get-into-life-headspace-fact-sheet-WEB.pdf
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