
 الدعم المحلي 

Community Access Support Service (CASS) 
العمل مع المجتمع والمساواة والمجموعات

الدينية لتحسين الوصول إىل دعم الصحة

النفسية.

0117 304 1400 | info@cassbristol.org 

www.cassbristol.org 

Avon and Wiltshire Mental Health
www.awp.nhs.uk 

خط مساعدة اللغة العربية
 0330 053 3336 | www.latahzan.uk/helpline

عقول فيتا 24 ساعة دعم عبر الهاتف

-https://www.vitahealthgroup.co.uk/nhs-services/nhs-mental
-health/bristol-north-somerset-and-south-gloucestershire

 /mental-health-services
 

NHS دعم
www.awp.nhs.uk 

Samaritans  السامريون 
l116 123

 ما هي قمةالعذاب ؟

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%85%D8%A7+%D9%87%D9%8A+%D9%82%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8


اإلإلجهاد هو التوتر أو

الجسم والعقل استجابة 

 

التوتر الذي يتراكم في

للحاالالت الصعبة.

ا لنا ، مما ًدً يمكن أن يكون اإلإلجهاد جيًدً

يساعدنا عىل العمل بجدية أكبر ونصبح

أكثر تركيًزًًزًا. بعد أن تمر الصعوبة ،
تتالالشى مشاعر التوتر عادة. ولكن إذا 

كنت متوتراً ً ًباستمرار ، فإن جسمك 

وعقلك سيبقيان في حالة تأهب قصوى

وقد تصاب بأعراض يصعب عليك

العيش 

 معها. 

إذا لم تكن أي من هذه األألشياء تعمل ، فراجع طبيبك. 

قد تتمكن من حضور

دورة إدا رة اإلإلجهاد.

اسأل طبيبك العام أو

أشير إىل عالالجات عافية

بر

 يستول 

هناك الكثير من الخيارات األألخرى المفتوحة أمامك ،

مثل المساعدة الذاتية الموجهة أو العالالج السلوكي 

تقدم بعض الممارسين العامين في .(CBT)المعرفي

بريستول وصًفاًاً اجتماعًياًاً لإلإلجهاد ، والذي يتضمن

الوصول إىل الفن وممارسة الرياضة والطهي وغيرها 

 من البرامج المتعلقة بالصحة في مكان قريب منك. 



 كيفية معالجة اإلإلجهاد 

تجنب العادات غير الصحية مثل 

 االالعتماد عىل الكحول أو الكافيين

 خذ المزيد من التمارين

السيطرة عىل الوضع المجهد بقدر م

 ا تستطيع

تحدث مع أصدقائك وعائلتك حول ما

 تشعر به
 خصص وقًتاًاً ألألداء أشياء تستمتع بها

هناك الكثير من األشياء التي يمكنك

القيام بها:
 



 ما الذي يسبب التوتر؟  عالالمات وأعراض اإلإلجهاد 

 الصداع 
 اوجاع واآلآلم

 دوخة

 شعور سريع االالنفعال
 الشعور بالقلق

 احترام الذات متدني

 شرب والتدخين أكثر 
 عض أظافرك ، تململ

 ينقر عىل الناس

 مقلق 
 فقدان التركيز

إيجاد صعوبة في اتخاذ الق

 اإلإلجهاد يمكن أن يؤثر علينا بعدة طرق مختلفة 

 يه باألألمان 

من الجيد التعامل مع سبب التوتر ألألن تجنب المشاكل

ا. ومع ذلك ، قد الال تكون هناك  ًءً قد يزيد األألمور سوًءً

ا طريقة لتغيير الظروف ، وقد تضطر إىل التركيز  ًمً دائًمً

 وظيفة مرهقة أو البطالة

 صعوبات مالية

 مشاكل عائلية مثل الفجيعة أو الطالالق 

ا بـ:  ًطً  قد يكون اإلإلجهاد مرتبًطً

 جسديا 

 عاطفيا 

 عقليا 

 سلوكيا 

 رارات

تحريك المنزل أو العيش في مكان الال تشعر ف

 أكثر عىل الرعاية الذاتية. 

 مشكلة صحية جسدية


