
 COVID-19های وبالگی جلوگیری از خودکشی در مدت پست - 2021ژانویه 

 : عالئم هشدار خودکشی COVID-19جلوگیری از خودکشی در مدت  - 1پست وبالگی 

 

استرس و ایزوله اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا فشارهای زیادی بر سالمت ذهن مردم تحمیل کرده است. برای افرادی  

زیادی تری ایجاد کرده است. عالئم هشدار  گیری نیز ریسک خودکشی بیشهای سالمت روان هستند، این همهکه از قبل گرفتار ریسک

 دهند فردی ممکن است افکار خودکشی داشته باشد، مثل:نشان می وجود دارند که

 

 حرف زدن درباره تمایل به مردن یا خودکشی. ●

 جستجوی روشی برای کشتن خود، مثل جستجوی آنالین یا خرید تفنگ. ●

 درباره احساس نومیدی یا نداشتن دلیلی برای زندگی.صحبت کردن  ●

 حرف زدن درباره احساس به دام افتادگی یا درد غیرقابل تحمل. ●

 حرف زدن درباره بار بودن بر دوش دیگران.  ●

 افزایش مصرف الکل یا مواد. ●

 رفتار مضطرب یا آشفتگی: رفتار بی پروا. ●

 زیاد خوابیدن یا کم خوابیدن. ●

 انزوا. کنار کشیدن یا احساس  ●

 نشان دادن خشونت یا صحبت کردن درباره انتقام گیری. ●

 تغییر خلق زیاد.  ●

 (عالئم هشدار به اسپانیولی)

 

 24/7زیر را دارد، بدون تردید بالفاصله درخواست کمک کنید. این منابع بصورت   شناسید، هر یک از عالئماگر شما یا فردی که می

 در دسترس هستند:

 ( به شماره  Community Services Board( هیات خدمات محلی )Emergency Servicesبا خدمات اورژانس ) ●

 تماس بگیرید. 703-573-5679

 .تماس بگیرید PRS CrisisLinkپیام کنید تا با  11-855" را به شماره  CONNECTلغت " ●

 تماس بگیرید.  4077-527-703به شماره  PRS CrisisLinkبا  ●

 ( تماس بگیرید: National Suicide Prevention Lifelineبا خط ملی ویژه جلوگیری از خودکشی ) ●

1-800-273-TALK (8255) 

 .تماس بگیرید 911در موارد فوری و تهدید جانی، با  ●

 

به افرادی ارایه  "کمک از راه دور"،  Falls Church Community Services Board (CSB) -Fairfaxدر رابطه با خدمات جانبی 

هلث از به ارایه خدمات تله CSBهای رشدی دارند. در این مدت، دهد که بیماری روانی، ناهنجاری مصرف مواد و/یا ناتوانی می

 دهد:موارد زیر را پیشنهاد می CSBهای درمانی بصورت تلفنی یا تصویری روی آورده است. در زمینه مراقبت Zoomطریق 

 فرد درمانی  ●

 پرونده بیمار/هماهنگی خدمات پشتیبانی مدیریت  ●

 گروه درمانی )از طریق تله هلث( ●

 خدمات روانپزشکی ●

 خدمات پرستاری  ●

 خدمات داروخانه ●

 خدمات اورژانس  ●

 خدمات سم زدایی ●

 پذیرش افراد بی خانمان  ●

 

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/warning-signs
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://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/news/2020/assistance-from-a-distance
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 درمان در محل سکونت ●

 تثبیت بحران ●

 

قبل  بگیرید. ویتنامییا  ایکره، فارسی، عربی، اسپانیولی، انگلیسی به زبان  Distance ریفالرا از  Assistanceیک نسخه قابل چاپ 

توان  را می CSB، لطفا در صورت امکان، از قبل تماس بگیرید. حضور در و ارجاع به CSBاز بازدید حضوری از یکی از مراکز 

 بعدازظهر انجام داد.  5صبح تا  9جمعه، -، دوشنبه8500-383-703یق از طر

 

تر درباره جلوگیری از  تواند با امید همراه باشد. برای دریافت اطالعات بیشمی توان از خودکشی جلوگیری کرد و کمک می

 ، لطفا از پیوندهای زیر بازدید کنید.COVID-19خودکشی و سالمت روان در مدت 

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

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

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-korean.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-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/
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 های خاص : منابعی برای گروهCOVID-19جلوگیری از خودکشی در مدت  - 2پست وبالگی 

 

های سالمت روان  همه گیری ویروس کرونا فشار شدیدی بر سالمت روان وارد کرده است. برای افرادی که از قبل گرفتار ریسک

لوگیری از خودکشی سفارشی  منابع ج Fairfax Countyتری ایجاد کرده است. هستند، این همه گیری نیز ریسک خودکشی بیش

های آنها تر، نظامیان، ایثارگران، و خانوادهدهد. در زیر به بعضی منابع ویژه جوانان: بزرگساالن مسنزیادی به افراد جامعه ارایه می

 شود.  و کادر درمان اشاره می

 

است کمک کنید. این منابع بصورت  شناسید در معرض خطر خودکشی است، بدون تردید بالفاصله درخواگر شما یا فردی که می

 در دسترس هستند:  24/7

 ( به شماره  Community Services Boardهیات خدمات محلی )  Emergency Servicesبا سرویس اورژانس  ●

 تماس بگیرید. 703-573-5679

 .تماس بگیرید PRS CrisisLinkپیام کنید تا با  11-855" را به شماره  CONNECTلغت " ●

 تماس بگیرید.  4077-527-703به شماره  PRS CrisisLinkبا  ●

 ( تماس بگیرید: National Suicide Prevention Lifelineبا خط ملی ویژه جلوگیری از خودکشی ) ●

1-800-273-TALK (8255) 

 .تماس بگیرید 911در موارد فوری و تهدید جانی، با  ●

 

المت روان شوند. اگر نیاز به پشتیبانی تندرستی  همگام با آموزش راه دور جوانان، ممکن است آنها گرفتار س منابعی برای جوانان: 

تر برای کودک خود در این سال تحصیلی دارید، لطفا مستقیم با کارکنان پشتیبان در مدرسه فرزند خود از جمله مشاور مدرسه،  بیش

 رسه یافت.توان در تارنمای مدروانشناس مدرسه یا مددکار مدرسه تماس بگیرید. اطالعات این اعضای کارکنان را می

 Fairfax County Public Schoolsمنابع ویژه  ●

 پذیری سالت روان و انعطاف ○

 اطالعات منابع سالمت روان و خدمات اورژانس  ○

 خدمات مشاوره مدرسه  ○

 خدمات روانشناسی مدرسه  ○

 خدمات مددکاری مدرسه  ○

ن، پشتیبانی بهبود و سایر خدمات را به کودکان و مشاوره، دارو، واکنش به بحرا CSBخدمات کودکان، جوانان و خانواده  ●

 دهد.جوانان دارای مشکالت سالمت روان و ناهنجاری مصرف مواد )و خانواده های آنها( ارایه می

  1-866-488-7386به شماره    TrevorLifelineدهد. با خط  ارایه می   24/7  پشتیبانی بحران   LGBTQبه جوانان    Trevorپروژه   ●

 گفتگو کنید.   thetrevorproject.orgبفرستید یا بصورت آنالین در    678-678را به شماره    " START" تماس بگیرید، لغت  

 آموزش آنالین جلوگیری از خودکشی جوانان  ●

تر درباره نحوه کمک به یک فرد جوان که ممکن است در معرض خطر باشد، یکی از  برای یادگیری بیش ○

ده جلسه  Fairfax County. آموزش آنالین جلوگیری از خودکشی جوانان را بگذرانید CSB رایگان   یهادوره

 مختصر دارد. 

 

تر هستید و جدیداً افسردگی برای شما عادی شده است، مهم است که بدانید  اگر یک بزرگسال مسنتر:  منابعی برای بزرگساالن مسن

است افسرده باشید، مهم است بدانید که کمک موجود است، کنید که ممکن که افسردگی در روند افزایش سن عادی نیست. اگر فکر می

 شوند!درمان کارساز است و افراد خوب می

تر ( بزرگساالن مسنFarifax County Area Agency on Agingبه منظور ترغیب تندرستی، آژانس ویژه افزایش سن ) ●

های معنادار داوطلبی متصل های فیتنس و فرصتهای هنری و فرهنگی، کالسای از فعالیترا از طریق طیف گسترده

 کند. می

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://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency
https://www.fcps.edu/resources/student-safety-and-wellness/mental-health-and-resiliency
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
http://fairfaxcounty.gov/community-services-board/youth
http://fairfaxcounty.gov/community-services-board/youth
http://fairfaxcounty.gov/community-services-board/youth
https://www.thetrevorproject.org/
https://www.thetrevorproject.org/
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/publications/aging-mental-wellness
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شناسید افسرده است، جهت دریافت راهنمایی و منابع با هیات خدمات محلی اگر نگران هستید که شما یا فردی که می ●

(Community Services Board .تماس بگیرید ) 

 

 های آنها:منابعی برای افراد نظامی، ایثارگر و خانواده 

 Fairfax County CSBمنابع نظامی  ●

 VAیا خدمات درمانی  VAخط بحران ویژه ایثارگران: یک خط رایگان و محرمانه که در دسترس همه است حتی اگر در  ●

 ثبت نام نکرده باشند.

○ www.veteranscrisisline.net برای گفتگوی آنالین 

 را فشار دهید 1و سپس دکمه  1-800-273-8255 ○

 255-838پیام  ○

  8255-273-800-1و سپس    711: از سرویس رله موردنظر خود استفاده کرده یا شماره  TTYبرای استفاده کاربران   ○

 را بگیرید. 

های نظامی، (: به اعضای سرویسVirginia Department of Veterans Servicesاداره خدمات ایثارگران ویرجینیا ) ●

های درمانی، اشتغال، آموزش، مسکن،  های آنها از طریق ارایه منابع مراقبتایثارگران افتخاری و غیرافتخاری و خانواده

 کند.پشتیبانی همتا و خدمات ورود مجدد کمک می

○ www.dvs.virginia.gov  

○ 1-877-185-1299 

 Virginia Veteransبرنامه موبایل:  ○

 COVID Coach برنامه موبایل ○

 آموزش درباره سازگاری در دوران همه گیری  ■

 ابزارهای برای مراقبت فردی و بهبود سالمت عاطفی ■

 گیری میزان حصول اهداف فردی ردیاب برای بررسی خلق و اندازه ■

 نمودارهای برای مشاهده تصویری میزان پیشرفت در گذر زمان  ■

ها های نظامی، ایثارگران و خانواده: منابع اجتماعی، آموزشی و روانشناسی برای اعضای سرویسMILITARY ONEمنابع  ●

 کند.مهیا می

○ www.militaryonesource.mil 

○ 1-800-342-9647 

 

شناسایی افسردگی و   یگانهای رادورهاگر شما پزشک، پرستار یا سایر اعضای کادر درمان هستید، یکی از منابع ویژه کادر درمان: 

 خطر خودکشی و سایر دغدغه های سالمت روان را بگذرانید.

 

 تر درباره جلوگیری از خودکشی، پیوند زیر را ببینید.  برای دریافت اطالعات بیش

 

suicide-board/prevent-services-irfaxcounty.gov/communityhttps://www.fa   

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/depression-not-new-normal
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/prevent-suicide/military-veterans
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/prevent-suicide

