بەم شێوەیە دەتوانیت خۆت یارمەتی خۆت بدەیت

هەستەکانت لەم هەفتانەی ڕابوردوودا

•باسی بەسەرهاتەکانت بۆ کەسانی تر بکە .باسی ئەوە بکە کە لەکاتی
کارەساتەکەدا بیرت لەچی دەکردەوە و هەستت بەچی دەکرد ،بەو شێوەیە
بەقسەکردن بەسەرهاتە ناخۆشەکانت شی دەکەیتەوە.

•تا ئێستاش هەست بە بەهێزی ڕووداوەکان دەکەیت.
•هەست بە ناڕەحەتی و نائارامی دەکەیت.

•بگەڕێوە بۆ شوێنی ڕووداوەکە – ئەگەر دەکرێت – بۆ منوونە لەگەڵ کەسێکی
نزیکی خۆت.

•تۆ پەست و شڵەژاویت؛ تەحەمولت کەمە و لە شتێکی بچووکیشدا سەبرت
لەدەست دەدەیت.

•دیداری ئەو ەو هاوڕێیانەت بکە کە هەمان چارەنووسی تۆیان هەبوو

•دڵت تەنگە ،بێزاریت یان بێ زەوقیت

•ئەگەر تەرکیز کردن لەسەر کردارە زەحمەتەکان بەالتەوە ئاسان نیه ،لەسەر
هەمان شێوازی کۆنی کارکردنت بەردەوام بە .باسی بەسەرهاتە سەختەکانت
بۆ سەرۆکی کارەکەت یان هاوڕێکانی کارەکەت بکە ،بۆ ئەوەی لێت تێ بگەن.

•هەستەکانت دژ بەیەکرتن؛ لەالیەکەوە دڵت خۆشە بەوەی کە ڕزگارت بووە،
بەاڵم لەالیەکی ترەوە هەست بە خەتاباری دەکەیت،
چونکە شانست لەوانی تر باشرت بوو.

•وەرزش لەشت خۆش دەکات ،چونکە بەهۆیەوە گرژیەکانت خاودەبنەوە.
پیاسەکردن شتێکی باشە.

•بەئاسانی مێشکی خۆت ئاڵۆز دەکەیت و لەوانەیە
بەهەڵە لە شتەکانی تر تێ بگەیت

•خۆت لە خواردنەوەی ئەلکهۆلی زیاد و مادەی هێمنکەروە بەدوور بگرە.

•تۆ کێشەی لەبیرچوونەوە و تەرکیز کردنت هەیە.

•گوێ لەوە بگرە کە کەسەکانی نزیکی خۆت هەست بەچی دەکەن و بیر لەچی
دەکەنەوە .ڕووداوەکە کاریگەری بەسەر ئەوانیشەوە هەبووە.
•لەبیربێت کە کاردانەوەکانت شتی ئاسایین:
ئەو شتانە پەیوەندییان بە بابەتەکەوە هەیە .ئەو هەست ونستانەی کە
ترسناك و سەیروسەمەرەن چاکرت وایە دەریان بڕیت.
•گریان شتێکی باشە.
•جاری وا هەیە دەربڕینی هەستونستەکان ئاسانرتە بە کردار دەری بڕیت وەك لە
قسەکردن .وێنە بکێشە ،ڕەنگ بکە ،نوسین بکە ،مۆسیقا لێ بدە
یان بگەڕێ.

تۆ بەسەرهاتێکی زۆر ناخۆشت بینیوە
 تۆ کەسێکی نزیکیت لەدەست داوە ،خۆت لە کارەساتدا
بویتە ،بریندار بویتە یان توندوتیژیت لەگەڵدا ک راوە .تۆ بینەری
بارودۆخێکی ناخۆش بویتە یان لە بارودخێکی مەترسیداردا
لەگەڵ کەسانی تر بویتە .کەسێکی نزیکی تۆ
خۆی کوشتووە یان هەوڵی خۆکوشتنی داوە.
دوابەدوای بەسەرهاتێکی ناخۆش شتێکی تەندروست و ئاساییە ئەگەر کاردانەوەت
هەبێت .هەستو نستی زۆر بەهێز بۆی هەیە ئەو بیرکردنەوەیەشت ال دروست
بکات کە بڵێیت ئاخۆ چی شتێك ڕووی دەدا

کاردانەوەکان لە ڕۆژەکانی سەرەتادا
•هەموو شتەکان وا هەستی پێ دەک را کە ڕاستەقینە نەبن ،وەکو خەوێکی
ناخۆش بوون.
•بەالتەوە ئاسان نیە لە ڕووداوەکە تێ بگەیت و قەبووڵی بکەیت.

	 کەسی وا هەیە کە لەهەمان ئەو بارودۆخەدا کاردانەوەی
بەهێزتری دەبێت،
کەسی واش هەیە کەم رت.
	 ئەو کاردانەوانەی کە بەهۆی بارودۆخە نائاساییەکانەوە
دروست دەبن بەدرێژایی کات سووك دەبنەوە .بەاڵم بۆی
هەیە دوای ماوەیەکی زۆر دووبارە سەرهەڵدەنەوە .بەڕێگای
بەکاردانەوە بەسەرهاتەکە لە مێشکی خۆت دەردەکەیت.
کەمە کەمە ئەو بەسەرهاتە ناخۆشەت لەبیردەچێتەوە و ژیان
بەردەوام دەبێت.

•لەوانەیە تووشی سەرئێشە ببیت ،دڵت هەڵشێوێت ،سەرمات بێت ،ئارەقە
بکەیت یان هەست بە گرژبوونەوەی ماسولکەکانت بکەیت.
•

یان بەتەواوی سڕ بویتە یانیش هەستونستەکانت بە هێزەوە بەتاڵ دەبن،
بۆ منوونە بەگریانەوە؛ لەوانەیە هەست بە خەتاباری ،ڕق لێ بوون ،ترس،
خەمباری یان هەست بە هێوربوونەوە بکەیت.

•بەئاسانی خەوت لێ ناکەوێت یان خەوەکانت پچڕپچڕن.
•تاکو ئێستاش رووداوەکە سەرلەنوێ دێتەوە بیرت.
•بۆن و دەنگەکان دەناسیتەوە ،وردەکاریەکانی ڕووداوەکەش دەبینیت.
•لەوە دەترسیت کە ئەو شتە ترسناکە دووبارە ببێتەوە ،کە '' خەریکە شێت
دەبی ت'' یان بەتەنها دەمێنیتەوە.
•وا هەست دەکەیت کە پێویستە لەسەرت لە ڕووداوەکە تێ بگەیت ،بۆ منوونە
هۆیەکەی بزانیت یان تاوانبارەکەی بدۆزیتەوە.

ئەو الیەنانەی کە یارمەتی پێشکەش دەکەن

منداڵ پێویستی بەیارمەتیدان هەیە

بنکەکانی تەندروستی و نەخۆشخانەکان ،گروپەکانی قەی رانی ،خزمەتی تەندروستی
کارکردن ،فەرمانگەکانی سۆسیال ،فەرمانگەکانی تەندروستی دەروونی ،ڕاوێژگا
خێزانیەکان ،کۆمەڵەی کەنیسەکان ،بنکەکانی ڕاوێژکاری کاروباری خێزانی،
ناوەندەکانی قەی ران و ڕێکخ راوەکان.

•منداڵیش بەهەمان شێوازی گەورەتەمەنەکان بۆ ڕووداوەکان کاردانەوەی دەبێت.

ئەو تەلەفۆنانەی کە سەرتاسەری واڵت یارمەتی دەدەن

تۆ
بەسەرهاتێکی 
ناخۆشت
بینیوە 

•لەگەڵ منداڵەکە قسە لەسەر ڕووداوەکە بکە.
•منداڵەکە هان بدە بۆ دەربڕینی هەستونستەکانی ،بۆ منوونە بە یاریکردن بە
وێنەکێشان.
•هەستونستەکانی خۆت زۆر زیاد دامەپۆشە.

•تەلەفۆنی سەرتاسەری واڵت بۆ قەی ران سەر بە کۆمەڵەی تەندروستی دەروونی
فینلەندی ژمارە ٢٠٢٥٩١٠١٠

•کات بدە بە منداڵەکە تاکو تێ دەگات.

•تەلەفۆنی مندااڵن و گەنجانی یەکێتی منداڵپارێزی ماننێرهەیم ١١١٦١١

•بە بەردەوام بوون لەسەر شێوازی ژیانی ڕۆژانە پشتگیری لە هەست کردن بە
ئاسایشی منداڵەکەت بکە.

•ئێشکگری تاوانکاریەکان ٦٠٠٦١١

چی کاتێك پێویستیت بە یارمەتی کەسانی تر هەیە؟

	 هەروەها دەتوانیت داوای
یارمەتی لە ژمارەی فریاکەوتنی
گشتی بکەیت .١١٢

•تۆ بەردەوام دڵتەنگیت ،بێزاریت
و شڵەژاویت.
•بەئاسانی خەوت لێ ناکەوێت و بە نائارامی دەخەویت.
•توانای تەرکیزکردنت نیە.
•کارکردنت باش بەڕێوە ناچێت.
•تۆ ئێش و ئازار و دەرهاویشتەی جەستەییت هەیە کە هۆیەکانی نازانرێت.
•تۆ کەسێکت نیە کە قسەی لەگەڵدا بکەیت.

ئەو الیەنانەی کە لەم شارەدا یارمەتی پێشکەش دەکەن

•پەیوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانت باش نین .خۆت داب ڕاندووە.
•ئارەزووی ژیانت لەدەست داوە.
•داودەرمان و ئەلکهۆلی زۆر بەکاردەهێنیت.
•بیرکردنەوەی خۆکوشتنت هەیە

ئەگەر تەنانەت بەشێکی ئەو
ئازار و نیشانانەت هەبوو ،پرسیاری
چارەسەر و یارمەتی تر بکە

