
 کے دوران خودکشی سے بچاؤ کی بالگ پوسٹس  COVID-19 - 2021جنوری 

 کے دوران خودکشی سے بچاؤ: خودکشی کی انتباہی عالمات COVID-19  - 1بالگ پوسٹ 

 

کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے ہونے والے تناؤ اور سماجی علیحدگی نے لوگوں کی دماغی صحت پر شدید دباؤ ڈاال  

ہے۔ سابقہ دماغی صحت کے خطرات کے حامل افراد کو، اس عالمی وباء کی وجہ سے خودکشی کرنے کا زیادہ خطرہ الحق ہو  

 ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ کوئی شخص خودکشی کے بارے میں سوچ سکتا ہے بشمول: انتباہی عالماتسکتا ہے۔ ایسی کئی 

 

 مرنے یا خود کو مارنے کے بارے میں بات کرنا۔ ●

 رچ کرنا یا بندوق خریدنا۔ خود کو مارنے کے طریقے ڈھونڈنا، جیسا کہ آن الئن س ●

 ناامیدی محسوس کرنے یا جینے کی کوئی وجہ نہ ہونے کے بارے میں بات کرنا۔  ●

 کسی شکنجے میں بند یا ناقابل برداشت تکلیف محسوس کرنے کے بارے میں بات کرنا۔  ●

 دوسروں پر بوجھ بننے کے بارے میں بات کرنا۔ ●

 رنا۔الکحل یا نشہ آور ادویات کے استعمال میں اضافہ ک  ●

 بے چینی یا چڑچڑے پن کا اظہار کرنا؛ بے پرواہی کے رویے کا اظہار کرنا۔  ●

 بہت کم یا بہت زیادہ سونا۔ ●

 جدا یا علیحدہ محسوس کرنا۔  ●

 غصے کا اظہار کرنا یا بدلہ لینے کے بارے میں بات کرنا۔ ●

 مزاج میں شدید تبدیلیوں کا سامنے آنا۔ ●

 (ہسپانوی زبان میں انتباہی عالمات)

 

اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے واال ان انتباہی عالمات کا اظہار کرتا ہے، تو مدد کے لیے فوری رابطہ کرنے سے مت ہچکچائیں۔ یہ 

 دستیاب ہیں: 24/7ذرائع 

 پر کال کریں۔  5679-573-703کو  ہنگامی سروسزوسز بورڈ کی کمیونٹی سر ●

● PRS CrisisLink  پر " 11-855پر رابطہ کرنے کے لیےCONNECTٹیکسٹ کریں۔ " 

● PRS CrisisLink  پر کال کریں۔ 4077-527-703کو 

 TALK (8255)-273-800-1اؤ کی قومی الئف الئن کو اس پر کال کریں: خودکشی سے بچ  ●

 ۔پر کال کریں 911ایک ہنگامی، جان لیوا صورتحال میں،  ●

 

"  فاصالتی معاونت ( ان تمام عمروں کے افراد کے لیے " CSBفالز چرچ کمیونٹی سروسز بورڈ )   -   Fairfaxاضافی سروسز کے لیے،  

کی پیشکش کر رہا ہے جو دماغی بیماری، نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عارضوں، اور/یا نشوونما کی معذوریوں کا شکار ہیں۔ اس  

(، فون یا ویڈیو کے ذریعے تبدیل کر  Zoomنے نگہداشت صحت کے لیے اپنی ٹیلی ہیلتھ سروسز بذریعہ زوم )   CSBوقت کے دوران،  

 پیش کرتا ہے:   CSBدی ہیں۔  

 انفرادی تھیراپی ●

 کیس کا نظم/معاونتی کوآرڈینیشن ●

 گروپ تھیراپی )بذریعہ ٹیلی ہیلتھ(  ●

 نفسیاتی سروسز  ●

 نرسنگ سروسز  ●

 فارمیسی سروسز  ●

 ہنگامی سروسز  ●

 سے چھٹکارے کی سروسز  نشے ●

 بے گھر افراد کے لیے چھت  ●

 رہائشی عالج  ●

 مشکل حاالت میں استحکام  ●

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
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://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/news/2020/assistance-from-a-distance
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/news/2020/assistance-from-a-distance
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/news/2020/assistance-from-a-distance


 کے دوران خودکشی سے بچاؤ کی بالگ پوسٹس  COVID-19 - 2021جنوری 

زبان  ویت نامی یا کورین، فارسی، عربی، ہسپانوی، انگریزی  فاصلے سے معاونت کے اشتہار کی پرنٹ کی جا سکنے والی کاپی

 CSBکے مقام کا دورا کرنے سے پہلے، براہ کرم، اگر ممکن ہو تو پیشگی کال کریں۔  CBSشخصی طور پر  میں حاصل کریں۔

 تک رابطہ کیا جا سکتا ہے۔  5تا شام  9پر، پیر تا جمعہ، صبح   8500-383-703اندارج اور حوالے سے 

 

کے دوران خودکشی سے بچاؤ اور دماغی   COVID-19خودکشی سے بچا جا سکتا ہے اور مدد کے ساتھ امید بھی نظر آتی ہے۔ 

 صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم درج ذیل لنکس مالحظہ کریں۔ 

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-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/


 کے دوران خودکشی سے بچاؤ کی بالگ پوسٹس  COVID-19 - 2021جنوری 

 کے دوران خودکشی سے بچاؤ: مخصوص گروپس کے لیے ذرائع  COVID-19  - 2بالگ پوسٹ 

 

کورونا وائرس کی عالمی وباء نے لوگوں کی دماغی صحت پر شدید دباؤ ڈاال ہے۔ سابقہ دماغی صحت کے خطرات کے حامل 

ونٹی میں اپنی کمی Fairfax Countyافراد کو، اس عالمی وباء کی وجہ سے خودکشی کرنے کا زیادہ خطرہ الحق ہو سکتا ہے۔ 

موجود لوگوں کے لیے خودکشی سے بچاؤ کے بہت سے موزوں ذرائع کی پیشکش کرتی ہے۔ درج ذیل کچھ وسائل نوجوانوں؛  

 عمر رسیدہ بالغان؛ ملٹری، سابقہ فوجیوں، اور ان کے خاندانوں؛ اور صحت کے پیشہ ور ماہرین کے لیے ہیں۔  

 

کا سامنا کر رہا ہے، تو مدد کے لیے فوری رابطہ کرنے سے مت  اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے واال خودکشی کے خطرے

 دستیاب ہیں: 24/7ہچکچائیں۔ یہ ذرائع 

 پر کال کریں۔  5679-573-703کو  ہنگامی سروسزکمیونٹی سروسز بورڈ کی  ●

● PRS CrisisLink  پر " 11-855پر رابطہ کرنے کے لیےCONNECTٹیکسٹ کریں۔ " 

● PRS CrisisLink  پر کال کریں۔ 4077-527-703کو 

 TALK (8255)-273-800-1خودکشی سے بچاؤ کی قومی الئف الئن کو اس پر کال کریں:  ●

 ۔پر کال کریں 911ایک ہنگامی، جان لیوا صورتحال میں،  ●

 

چونکہ بچے فاصالتی طور پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنی دماغی صحت کے حوالے نوجوانوں کے لیے وسائل: 

سے مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بچے کے لیے اس تعلیمی سال میں اضافی معاونت برائے بہبود درکار ہو، تو 

معاونتی عملے بشمول اسکول کاؤنسلر، اسکول کے نفسیاتی ماہر، یا اسکول کے سماجی براہ کرم اپنے بچے کے اسکول کے 

 کارکن سے براہ راست رابطہ کریں۔ عملے کے ان اراکین کی معلومات اسکول کی ویب سائٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔

● Fairfax County  پبلک اسکولز کے ذرائع 

 دماغی صحت اور مزاحمتی صالحیت ○

 سروسز کی معلومات  دماغی صحت کے ذرائع اور ہنگامی ○

 اسکول کاؤنسلنگ سروسز  ○

 اسکول کی نفسیات سے متعلق سروسز  ○

 ام کی سروسز اسکول کی سماجی ک ○

● CSB کاؤنسلنگ، عالج، مشکل حاالت سے نمٹنے، بحالی میں  کی بچوں، نوجوانوں، اور خاندانوں کے لیے سروسز

ں مبتال بچوں اور نوجوانوں  معاونتیں، اور دماغی صحت کے خدشات اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عارضے می

 )اور ان کے خاندانوں( کو دیگر سروسز فراہم کرتی ہیں۔

● LGBTQ  ،ٹریور پراجیکٹنوجوانوں کے لیے (Trevor Project) 24/7  مشکل حاالت میں معاونت کی پیشکش کرتا

" ٹیکسٹ کریں، یا  STARTپر " 678-678پر کال کریں،  7386-488-866-1 کو TrevorLifelineہے۔ 

thetrevorproject.org  پر آن الئن چیٹ کریں۔ 

 تربیتنوجوانوں کو خودکشی سے بچانے کی آن الئن  ●

 CSBخطرے کی زد پر موجود کسی نوجوان شخص کی کیسے مدد کریں اس بارے میں مزید جاننے کے لیے،  ○

کی نوجوانوں کو خودکشی   County Fairfaxمیں سے ایک میں شامل ہوں۔  کے مفت، آن الئن تربیتی کورسز 

 سے بچانے کی آن الئن تربیت میں دس مختصر کورسز شامل ہیں۔ 

 

اگر آپ ایک عمر رسیدہ بالغ ہیں اور مایوسی آپ کا ایک نیا معمول بن چکی ہے، تو یہ بات  عمر رسیدہ بالغان کے لیے ذرائع: 

چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مایوس ہیں، تو   جاننا ضروری ہے کہ عمر بڑھنے کے اس حصے میں مایوسی کوئی عام

 یہ جاننا اہم ہے کہ مدد دستیاب ہے، عالج کا فائدہ ہوتا ہے اور لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں!

عمر رسیدہ بالغان کو کئی  عمر بڑھنے سے متعلق ایریا ایجنسیکی  Fairfax Countyدماغی بہبود کی ترویج کے لیے،   ●

اقسام کی آرٹس اور ثقافتی سرگرمیوں، صحت مند رہنے کی کالسز اور بامعنی رضاکارانہ کام کے مواقع کے ساتھ 

 مربوط کرتی ہے۔ 

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/services/emergency-crisis
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
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/training/suicide-prevention
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/training/suicide-prevention
https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/aging-mental-wellness


 کے دوران خودکشی سے بچاؤ کی بالگ پوسٹس  COVID-19 - 2021جنوری 

کمیونٹی اگر آپ فکر مند ہیں کہ آپ یا آپ کا کوئی جاننے واال مایوسی کا شکار ہے، تو رہنمائی اور ذرائع کے لیے اپنے  ●

 کو کال کریں۔ سروسز بورڈ 

 

 ابقہ فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے ذرائع: ملٹری، س

● Fairfax County CSB  کے فوجیوں کے لیے ذرائع 

ارانہ ذریعہ جو ہر ایک کے لیے دستیاب ہے، (: ایک مفت، رازدCRISIS LINEسابقہ فوجیوں کے لیے کرائسسز الئن ) ●

 نگہداشت صحت میں اندراج کردہ نہ ہوں۔  VAکے ساتھ رجسٹرڈ یا  VAچاہے آپ 

 www.veteranscrisisline.netآن الئن چیٹ کے لیے  ○

 ںدبائی 1مالئیں اور  8255-273-800-1مالحظہ کریں اور  ○

 پر ٹیکسٹ کریں  838-255 ○

○ TTY  8255-273-800-1مالئیں پھر  711صارفین کے لیے: اپنی ترجیحی ریلے سروس استعمال کریں، یا 

 مالئیں۔ 

(: VIRGINIA DEPARTMENT OF VETERANS SERVICESورجینیا کا محکمہ برائے سابقہ فوجیوں کی سروسز ) ●

سابقہ فوجیوں اور ان کے خاندانوں کی ان ذرائع سے معاونت کرتا ہے فوجی سروس کے اراکین، تعظیمی/غیر تعظیمی  

 جیسا کہ نگہداشت صحت، مالزمت، تعلیم، اقامت، ہم عمروں کی معاونت، اور دوبارہ داخلے کی سروسز۔ 

○ www.dvs.virginia.gov  

○ 1-877-185-1299 

 Virginia Veteransموبائل ایپ:  ○

 COVID Coachموبائل ایپ:  ○

 عالمی وباء کے دوران نبرد آزما ہونے کی تعلیم  ■

 ذاتی نگہداشت اور جذباتی بہبود بہتر بنانے کے طریقے ■

 اپنے مزاج کی پڑتال کرنے اور ذاتی اہداف کی طرف رجحان کی پیمائش کے ٹریکرز  ■

 وقت کے ساتھ پیش رفت کو دکھانے کے لیے گرافس  ■

(: فوجی سروس کے اراکین، سابقہ فوجیوں اور خاندانوں کو سماجی، MILITARY ONE SOURCEملٹری ون سورس ) ●

 تعلیمی اور نفسیاتی وسائل فراہم کرتا ہے۔

○ www.militaryonesource.mil 

○ 1-800-342-9647 

 

اگرآپ ایک ڈاکٹر، نرس یا نگہداشت صحت کے کوئی دوسرے پیشہ ور ماہر  دماغی صحت کے پیشہ ور ماہرین کے لیے ذرائع:

ہیں، تو مایوسی اور خودکشی کے خطرے اور دیگر دماغی صحت کے خدشات کی شناخت کرنے کی مہارتوں کو بڑھانے کے  

 میں سے کسی ایک میں شامل ہوں۔ کے مفت، آن الئن کورسز CSB لیے

 

 خودکشی سے بچاؤ کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، براہ کرم درج ذیل لنک مالحظہ کریں۔  

 

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

https://www.fairfaxcounty.gov/community-services-board/publications/depression-not-new-normal
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
http://www.veteranscrisisline.net/
http://www.dvs.virginia.gov/
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

