
 ، منشورات المدونةCOVID-19منع االنتحار خالل جائحة  - 2021يناير 

 : عالمات التحذير من االنتحارCOVID-19منع االنتحار خالل  - 1منشور المدونة  

 

ون لقد أدى التوتر والعزلة االجتماعية التي أحدثتْها جائحة فيروس كورونا إلى ضغوط هائلة على الصحة العقلية عند الناس. أما الذين يعان

التي تشير   العالمات التحذيريةمن مخاطر صحية عقلية سابقة، فإن هذه الجائحة قد تعرضهم أيًضا لخطر أكبر لالنتحار. هناك كثير من 

 إلى أن شخًصا ما قد يكون ممن يعانون أفكاًرا انتحارية، نذكر منها ما يلي:

 

 التحدث عن الرغبة في الموت أو قتل النفس. ●

 رنت أو شراء سالح.البحث عن طريقة إلزهاق روحه، مثل البحث عبر اإلنت ●

 التحدث عن الشعور باليأس أو عدم وجود سبب للعيش. ●

 التحدث عن الشعور بالحصار أو بألم ال يُطاق.  ●

 التحدث عن كونه عبئًا على اآلخرين. ●

 اإلكثار من تعاطي الكحول أو المخدرات. ●

 التصرف بقلق أو اضطراب، أو التهور في التصرفات. ●

 فريط.قِلة النوم أو كثرته بإفراط أو ت ●

 أعراض انسحابية أو الشعور بالعزلة. ●

 إظهار الغضب أو الحديث عن السعي لالنتقام.  ●

 إبداء تقلبات مزاجية شديدة.  ●

 ( العالمات التحذيرية باإلسبانية)

 

ظهرت عليك أو على أي شخص تعرفه أيٌّ من هذه العالمات التحذيرية، فال تتردد في االتصال للحصول على المساعدة على الفور.   إذا

 (:24/7هذه الموارد متاحة طوال اليوم وكل أيام األسبوع ) 

 . 5679-573-703في مجلس الخدمات المجتمعية على رقم:  بخدمات الطوارئاتصل  ●

 .PRS CrisisLinkللتواصل مع  11-855اكتب "اتصال" برقم  ●

 .4077-527-703على رقم:  PRS CrisisLinkاتصل بـ  ●

 ( على رقم: National Suicide Prevention Lifelineاتصل بمنظمة شريان الحياة الدولي لمنع االنتحار ) ●

1-800-273-TALK (8255) 

 . في أي حالة فورية تهدد الحياة  911اتصل برقم  ●

 

" لألشخاص من جميع  المساعدة عن بُعد خدمة "   Fairfax( في  CSBللخدمات المجتمعية )   Falls Churchلمزيد من الخدمات، يقدم مجلس  

بشكل    CSBالفئات العمرية ممن يعانون مرًضا عقليًّا أو اضطرابات تعاطي المخدرات، أو إعاقات في النمو. ففي هذه الفترة تحول مجلس  

 : CSBللرعاية الصحية، عبر الهاتف أو الفيديو. عروض مجلس    )زووم(   Zoomأساسي إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد عبر برنامج  

 العالج الفردي  ●

 الدعم  الحالة/تنسيقإدارة  ●

 العالج الجماعي )عن طريق الرعاية الصحية عن بُعد( ●

 خدمات الطب النفسي ●

 خدمات التمريض  ●

 خدمات الصيدلة  ●

 ات الطوارئ خدم ●

 خدمات إزالة السموم ●

دين  ●  رعاية المشرَّ

 المعالجة السكنية ●

 تحقيق االستقرار في األزمات ●

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/warning-signs
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/warning-signs-spanish
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/services/emergency-crisis
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/news/2020/assistance-from-a-distance
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أو  ،أو الكورية، أو الفارسية، أو العربية، أو اإلسبانية، اإلنجليزيةاحصل على نسخة من منشور المساعدة عن بُعد باللغات التالية: 

بشخصك. يمكن التواصل مع قسم الدخول واإلحالة في مجلس  CSBيُرجى االتصال مسبقًا إن أمكن، قبل زيارة موقع مجلس  .الفيتنامية

CSB  :مساًء. 5صباًحا حتى  9من االثنين إلى الجمعة، من  8500-383-703على رقم 

 

، COVID-19بالمساعدة نمنع االنتحار ويأتي األمل. لمزيد من المعلومات حول الوقاية من االنتحار والصحة العقلية في أثناء جائحة 

 يرجى زيارة الروابط الواردة أدناه.

suicide-board/prevent-services-https://www.fairfaxcounty.gov/community   

signs-suicide/warning-board/prevent-services-xcounty.gov/communityhttps://www.fairfa   

resources-https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/wellness 

board/-services-https://www.fairfaxcounty.gov/community. 

 

  

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-spanish.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-arabic.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-farsi.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-farsi.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-farsi.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-korean.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/sites/community-services-board/files/Assets/Documents/PDF/assistance-from-a-distance-vietnamese.pdf
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/warning-signs
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/wellness-resources
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/


 ، منشورات المدونةCOVID-19منع االنتحار خالل جائحة  - 2021يناير 

 : موارد لمجموعات محددةCOVID-19منع االنتحار خالل جائحة  - 2منشور المدونة  

 

لقد أدت جائحة فيروس كورونا إلى ضغوط هائلة على الصحة العقلية عند الناس. أما الذين يعانون من مخاطر صحية عقلية سابقة، فإن  

العديد من الموارد المخصصة لمنع انتحار هؤالء األفراد في   Fairfax Countyهذه الجائحة قد تعرضهم أيًضا لخطر أكبر لالنتحار. تقدم 

 يلي بعض الموارد للشباب، وكبار السن، والعسكريين، والمحاربين القدامى، وعائالتهم، والمهنيين الصحيين. مجتمعنا. فيما 

 

فإذا كنت تتعرض أنت أو شخص تعرفه لخطر االنتحار، فال تتردد في االتصال للحصول على المساعدة على الفور. هذه الموارد متاحة  

 (:24/7طوال اليوم وكل أيام األسبوع )

 . 5679-573-703في مجلس الخدمات المجتمعية على رقم:  بخدمات الطوارئل اتص ●

 .PRS CrisisLinkللتواصل مع  11-855" على رقم CONNECTأرسل كلمة " ●

 .4077-527-703على رقم:  PRS CrisisLinkاتصل بـ  ●

 ( على رقم: National Suicide Prevention Lifelineاتصل بمنظمة شريان الحياة الدولي لمنع االنتحار ) ●

1-800-273-TALK (8255) 

 . في أي حالة فورية تهدد الحياة  911اتصل برقم  ●

 

نظًرا إلى أن األطفال يتعلمون عن بُعد، فقد تعاني صحتهم العقلية. إذا كنت بحاجة إلى دعم صحي إضافي لطفلك في هذا  موارد للشباب: 

التواصل مباشرة مع فريق الدعم في مدرسة طفلك، ال سيما مستشار المدرسة أو أخصائي علم النفس بالمدرسة أو  العام الدراسي، فيُرجى 

 األخصائي االجتماعي بالمدرسة. ويمكن الوصول إلى معلومات التواصل مع هؤالء الموظفين على موقع المدرسة. 

 Fairfax Countyموارد المدارس العامة في  ●

 الصحة العقلية والقدرة على التكيف  ○

 موارد الصحة العقلية ومعلومات خدمات الطوارئ  ○

 خدمات اإلرشاد المدرسي  ○

 خدمات علم النفس المدرسي  ○

 ي المدرسةخدمات العمل االجتماعي ف ○

المشورة واألدوية واالستجابة لألزمات ودعم   (CSBخدمات األطفال والشباب واألسرة في مجلس الخدمات المجتمعية )تقدم  ●

التعافي وغيرها من الخدمات المخصصة لألطفال والشباب )وأسرهم( ممن يعانون مشاكل في الصحة العقلية واضطرابات 

 تعاطي المخدرات.

  TrevorLifelineا طوال اليوم في كل أيام األسبوع في األزمات. اتصل بخط دعمً  مشروع تريفورأما شباب مجتمع ميم، فيقدم  ●

، أو ادخل الدردشة عبر اإلنترنت على موقع  678-678" إلى START، أو أرسل كلمة "7386-488-866-1على الرقم 

thetrevorproject.org . 

 ع انتحار الشباب عبر اإلنترنتالتدريب على من ●

التدريبية المجانية   CSBدورات مجلس ، انضم إلحدى لمعرفة المزيد حول كيفية مساعدة شاب قد يكون في خطر  ○

على عشر دورات  Fairfax Countyعلى منع انتحار الشباب عبر اإلنترنت في . يشتمل التدريب عبر اإلنترنت

 قصيرة.

 

إذا كنت من كبار السن وأصبح االكتئاب حالة طبيعية عندك، فمن المهم أن تعرف أن االكتئاب ليس جزًءا طبيعيًا من  موارد لكبار السن: 

 تعرف أن المساعدة متوفرة، وأن العالج نافع، وأن الناس يتعافون منه! الشيخوخة. وإذا كنت تعتقد أنك مصاب باالكتئاب، فمن المهم أن 

على ربط األواصر بين كبار السن من خالل   Fairfax Countyفي منطقة  وكالة الشيخوخةلتعزيز الصحة العقلية، تعمل  ●

 مجموعة واسعة من األنشطة الفنية والثقافية، ودروس اللياقة البدنية وفرص التطوع الهادفة. 

للحصول على  بمجلس الخدمات المجتمعيةإذا كنت قلقًا من أن تكون أنت أو أي شخص تعرفه مصابًا باالكتئاب، فاتصل  ●

 إرشادات وموارد.

 

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/services/emergency-crisis
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://prsinc.org/crisislink-hotline-textline/
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-resources-and-emergency-services-information
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-counseling-services
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-psychology-services
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-social-work-services
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-social-work-services
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/school-social-work-services
http://fairfaxcounty.gov/community-services-board/youth
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/training/suicide-prevention
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/training/suicide-prevention
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/aging-mental-wellness
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/aging-mental-wellness
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/aging-mental-wellness
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/depression-not-new-normal
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 موارد للعسكريين، والمحاربين القدامى، وأسرهم: 

 Fairfax Countyفي  CSBموارد عسكرية لمجلس  ●

خط أزمات المحاربين القدامى: مورد مجاني وسري متاح ألي شخص، حتى وإن لم تكن مسجاًل في المحاربين القدامى أو  ●

 مسجاًل في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.

○ isisline.netwww.veteranscr للدردشة عبر اإلنترنت 

 1واضغط على رقم  1-800-273-8255 ○

 للرسائل النصية  838-255 ○

 ثم   711(: استخدم خدمة اإلرسال المفضلة لديك، أو اطلب teletypewriterلمستخدمي أجهزة الُمبِرقة الكاتبة ) ○

1-800-273-8255. 

حين من الخدمة وأسرهم  قسم فيرجينيا لخدمات المحاربين القدامى: يساعد  ● األفراد العسكريين والمحاربين القدامى الشرفاء/المسرَّ

 بموارد مثل الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم واإلسكان ودعم األقران وخدمات إعادة الدخول. 

○ www.dvs.virginia.gov  

○ 1-877-185-1299 

 Virginia Veterans: تطبيق الجوال ○

 COVID Coach تطبيق الجوال: ○

 التثقيف حول التعامل مع الجائحة ■

 أدوات للعناية بالنفس ولتحسين السالمة العاطفية  ■

 أجهزة التتبع للتحقق من حالتك المزاجية وقياس نموك نحو األهداف الشخصية ■

 انية لتصور التقدم بمرور الوقترسوم بي ■

 مصدر عسكري واحد: يوفر الموارد االجتماعية والتعليمية والنفسية ألعضاء الخدمة العسكرية وقدامى المحاربين والعائالت. ●

○ www.militaryonesource.mil 

○ 1-800-342-9647 

 

إذا كنت طبيبًا أو ممرًضا أو غير ذلك من أخصائيي الرعاية الصحية، فاحرص على حضور إحدى الدورات ين: موارد للمهنيين الصحي

 لتعزيز مهارات تحديد مخاطر االكتئاب واالنتحار وغيرها من مشكالت الصحة العقلية. CSBالتدريبية المجانية عبر اإلنترنت من مجلس 

 

 لمزيد من المعلومات حول الوقاية من االنتحار، يرجى زيارة الرابط الوارد أدناه. 

 

suicide-board/prevent-services-ww.fairfaxcounty.gov/communityhttps://w   

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/military-veterans
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/military-veterans
http://www.veteranscrisisline.net/
http://www.dvs.virginia.gov/
https://mobile.va.gov/app/covid-coach
https://mobile.va.gov/app/covid-coach
https://mobile.va.gov/app/covid-coach
http://www.militaryonesource.mil/
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/training/health-care
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/training/health-care
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide

