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اسألهم اليوم

نصائح لمساعدتك 
ي التحدث معهم حول 

�ف
أحوالهم الفعلية

إذ يمكن لمحادثة أن تغ�ي حياة أحدهم.



 كيف يمكن للمحادثات 
ي بنتائج

أن تأ�ت

ن بك؟ هل أنت مدرك حًقا لأحوال المحيط�ي

ل ترحم تقلبات الحياة أي منا.

؟" جزًءا من حياتك اليومية. وبهذه الطريقة سيعرف  لذلك حافظ عىل صالتك بالناس وأجعل استفسارك "أأنت بخ�ي
ء عىل الإطالق. ي

ي من أي �ث
شخص ما تعرفه أنك تهتم به، إن عا�ن من أمر جّل، أو بسيط، أو ح�ت إن لم يعا�ن

؟" ومد يد العون لمن حولك كل يوم. لأّن  ي طرح السؤال "هل أنت بخ�ي
ي هذا الدليل نصائح تساعدك �ن

ستجد �ن
ي حياتهم يَمّكننا من 

؟" واستعدادنا للتحدث معهم عن مشاعرهم وعما يجري �ن سؤولنا لهم بصدق "هل أنت بخ�ي
ي مأزق.

ة طويلة قبل وقوعهم �ن ي حياتهم أن يشعروا بالدعم والرتباط بف�ت
جعل من يواجهون صعوبات �ن

؟ اسألهم اليوم.   أهم حًقا بخ�ي
يمكن لمحادثة أن تغ�ي حياة أحدهم.

الدعم متاح

ي خطر أو كنت قلًقا عىل سالمتك أو سالمة شخص 
 إذا كانت حياتك �ف

آخر، يرجى االتصال بالرقم 000 )ثالثة أصفار(.

، فقد يساعدك التحدث عن شعورك مع  ي
ي حياتك أو احتجت إىل بعض الدعم الإضا�ن

إذا شعرت بصعوبة �ن
شخص تثق به. 

يمكنك أنت وأحبائك التصال بطبيبك المحىلي أو أحد خطوط الأزمات التالية للحصول عىل الدعم: 

كما يمكن للعائلة والأصدقاء أيًضا طلب المشورة والمساعدة من هذه الخدمات حول كيفية دعم شخص يواجه 
ي حياته. 

صعوبات �ن

 شاهد دليلنا لخطوط المساعدة والخدمات الوطنية عىل الموقع 
ruok.org.au/findhelp

 اليفالين )عىل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع( 
13 11 14 

lifeline.org.au

خدمة رد المكالمات الخاصة بحاالت االنتحار 
)عىل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع( 

1300 659 467 
suicidecallbackservice.org.au

  )Beyond Blue( ما بعد االكتئاب  
)عىل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع( 

1300 224 636 
beyondblue.org.au

 خط مساعدة االأطفال 
)لالأعمار 5 إىل 25، عىل مدار الساعة طوال 

أيام االأسبوع(
1800 55 1800

kidshelpline.com.au

 خط مساعدة الرجال 
)عىل مدار الساعة طوال أيام االأسبوع(  

1300 78 99 78  
  mensline.org.au

1800RESPECT )24/7( 
1800 737 732 

1800respect.org.au 

كيو اليف )3 مساء - منتصف الليل(
ن  ي لمجتمع الِمثليات والِمثلي�ي

دعم رسي ومجا�ن
ومزدوجي الميل الجنسي ومصححي الهوية الجنسانية 

وثنائيو الجنس والمتحررون جنسيا
1800 184 527

qlife.org.au

ف )6 مساء - منتصف الليل( خط المفجوع�ي
1300 845 745

griefline.org.au
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 م�ت قد أحتاج السؤال 
؟" "هل أنت بخ�ي

؟" جزًءا من  ء ما، لذا من المهم أن تجعل السؤال "هل أنت بخ�ي ي
ك المحيطون بك دائًما إذا أزعجهم �ث لن يخ�ب

عالقاتك اليومية مع أصدقائك وأفراد عائلتك وفريقك وزمالء العمل. 

ي تتيحها لأحدهم كي يتحدث معك برصاحة مبكرة، كلما ع�ث عىل الدعم المناسب أو المساعدة 
كلما كانت الفرصة ال�ت

ة.  المتخصصة مبكًرا وكلما زاد احتمال قدرتكما مًعا عىل منع استفحال المشاكل الصغ�ي

ي تحتاج فيها إىل طرح السؤال:
قد تشمل اللحظات ال�ت

ي عالقاته أو يمر بانفصال 
  م�ت ما واجه الشخص صعوبات �ن

يكته. يكه/رسث عن رسث

ي مستوياته. 
  م�ت ما عان من ضغط مستمر أو ارتفاع �ن

  م�ت ما تعرض لضائقة مالية. 

ل أو الحياة.  ن ي العمل، أو الم�ن
ة تتسم بتغ�ي كب�ي �ن   م�ت ما مر بف�ت

  م�ت ما فقدوا شيئا أو شخصا عزيز عليهم. 

  م�ت ما مرضوا مرًضا عصيبا.

ون عنه. فقد: ات الطارئة عىل ما يقولون أو يع�ب انتبه للتغ�ي

   يبدو عليهم الرتباك أو عدم التعقل  

وا عن عدم قدرتهم عىل مواجهة الأمر أو شعورهم بفقدان     يع�ب
السيطرة عليه 

هم أك�ث من ذي قبل     ينتقدوا أنفسهم أو غ�ي

ن  ن أو متألم�ي    يبدوا عالق�ي

   يتشاركون بشعورهم بالوحدة أو كونهم عبئا عىل الآخرين.

ات الطارئة عىل سلوكهم أو أفعالهم.  انتبه للتغ�ي
قد يعانون من:

  نقص الدوافع أو الطاقة 

خاء  عدم القدرة عىل الس�ت  

ات تطرأ عىل نومهم أو ممارستهم الرياضة أو أنماط أكلهم    تغي�ي

ايدة بمظهرهم  ن ايد أو قلته الم�ت ن   الهتمام الم�ت

ي السابق يستمتعون بها.
ي كانوا �ن

  فقدان الهتمام بالأمور ال�ت

ات  قد تالحظ أيضا تغ�ي
 عىل كالمهم

أو ترصفاتهم

ماذا

ماذا

يقولون؟

يفعلون؟
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االستعداد للمحادثة

كن مستعدا

   هل مزاجك معتدل؟

      هل أنت فعال مستعد لالإصغاء؟

   هل خصصت الوقت الذي قد تحتاجه؟

كن مستعًدا

     تذكر أنك ل تمتلك كل الإجابات )وأّن ذلك ليس مشكلة(.

   قد يكون من الصعب للشخٍص التحدث عن رصاعاته الشخصية، وقد 

عج أو يتخذ موقفا دفاعًيا. ن تجيش عاطفته أو يحرج أو ي�ن

اخ�ت اللحظة المناسبة

ت مكانًا يتسم بالخصوصية وغ�ي رسمي نسبًيا، سيشعر محدثك       هل اخ�ت

فيه بالأمان؟

     أي وقت يناسبهم لتجاذب حديث هادف؟

تيب موعد       إذا لم يكن لديهم الوقت عندما تبادرهم للمرة الأوىل، قم ب�ت

آخر للمحادثة.

     قد يرتاح الشخص أك�ث إذا تواجد بجوارك )مثل يتمسث معك أو يجلس 

ي السيارة معك( بدلً من تبادل الحديث وجهاً لوجه.
�ن

 كيف تضفي عىل لحظة سؤالك 
" مغزى؟ "هل أنت بخ�ي

ي وقًتا ممتًعا مًعا. 
ي نتحدث خاللها عن تقلبات الحياة أك�ث عندما نق�ن

 يحتمل أن تحدث اللحظات المهمة ال�ت
؟" جزًءا من هذه التفاعالت اليومية:  لذلك أجعل من سؤالك "هل أنت بخ�ي

احة من العمل أو الدراسة.  ات الس�ت أثناء ف�ت  

خالل ممارسة التمارين الرياضية مًعا.   

نت.  ن�ت ي النشاطات مًعا عىل الإ
أثناء التواصل أو النخراط �ن  

ي أنشطة اجتماعية. 
أثناء تقضية الوقت مًعا �ن  

أثناء القيام بنشاط مًعا جنبا إىل جنب.   

ي الطعام. 
أثناء التشارك �ن  

ة فقد يكون الوقت مناسًبا للحديث.  ي رحلة قص�ي
  أثناء السفر مًعا، ح�ت ولو �ن
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ال دخل ىلي باالأمر

م خصوصية الآخرين. وقد تقول لنفسك بأن الأمر ل يعنيك أو أن الشخص لن يرغب  جميعنا يقدر خصوصيته ويح�ت
ي الحديث معك عن الموضوع عىل أي حال. ومن الطبيعي أن يساورك الشك أو تشعر ببعض الإحراج، ولكن يفضل 

�ن
ي تعب�ي شخص ما عن 

أن تبدأ الحديث من أن تتجاهل الشعور الذي ينتابك بأن الأوضاع ليست عىل ما يرام. فقد يأ�ت
رهاق أو الحزن. اهتمامه بتأث�ي كب�ي عىل من يشعر بالإ

ولكن عليك أن تتذكر أنه ح�ت عندما تبادر أنت الشخص لن يضمن ذلك بأنه عىل استعداد للحديث، إل أنه سيعرف 
ي المرة القادمة.

بأنك مهتم به وقد يكون مستعًدا لذلك عندما تسأله �ن

؟ كيف تسأل هل أنت بخ�ي

ن بالمزيد من الرتباط. بالمزيد من الدعم والهتمام.  ي تحس�ي
بأن ذلك ساعدهم �ن

إحساسهم بصدد أنفسهم 
ووضعهم. 

80%75%72%

ة.  ي قامت بها منظمة R U OK؟* بأن المحادثات تؤثر عندما يواجه الشخص صعوبات كب�ي
ن الدراسات ال�ت تب�ي

ة مع شخص ما عما يضايقهم بأنهم شعروا: ة الأخ�ي ي الف�ت
ويقول اللذين تحدثوا �ن

أن تسأل أفضل من 
أن ال تسأل.

؟  1. اسأل هل أنت بخ�ي

 3. شجع عىل الترصف 2. استمع
حيال االأمر

ف عىل  4. أطم�أ
الشخص ابدأ الحديث 

باتباع الخطوات 
االأربعة التالية

تمام؟

الحمد لله 

ولكن...

تمام؟

الحمد لله 

ولكن...
تمام؟

الحمد لله 

ولكن...

تمام؟

الحمد لله 

ولكن...

*KANTAR R U OK?Day Research 2021
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؟ 1. اسأل هل أنت بخ�ي

ي مكان تشعران 
ي وقت و�ن

   اخ�ت الوقت المناسب ابدأ الحديث �ن
فيهما بالرتياح. 

     وإذا لم يكن بوسع الشخص التحدث عند تَقُربك منه، رتب وقتاً 
آخر معه. 

ي طريقة الولوج إىل 
ي أسلوبك. فكر �ن

     اتسم بالود والهدوء �ن
المحادثة. 

ه أنك دائًما عىل  ي التحدث اخ�ب
     إذا لم يرغب الشخص �ن

الستعداد لذلك م�ت ما استعد هو أو اسأله عما إذا كان هناك 
شخص آخر يرتاحون أك�ث للدردشة معه.

ًا عليه. أبدأ بمالحظة: ه أنك الحظت تغي�ي اخ�ب

 كيف حالك 
هذه الأيام؟

ة  ي الف�ت
ًا �ن لم أراك كث�ي

ي 
ة، هل كل �ث خ�ي

الأ
 

عىل ما يرام؟

يبدو عليك التعب 
 

مؤخًرا، كيف تص�ي أمورك؟

ي التحدث معي؟
وإن لم يرغب �ف

ي التحدث. فقد ل يكون مستعًدا للتحدث أو 
  حاول أل تأخذ الأمر عىل محمل شخ�ي إذا لم يرغب �ن

دراك أنك فعاًل مهتم به. قد يحتاج إىل مزيد من الوقت لإ

ي الحديث. ل تضغط عليه أو تنتقده أو تحاول إجباره عىل الحديث.
م قرار عدم رغبته �ن   اح�ت

ن مؤخًرا.  ك�ي ي النوم وال�ت
  ركز عىل أمر تعتقد أنه يرتاح للحديث عنه، مثاًل "أعلم أنك تواجه صعوبات �ن

أتود أن نتحدث عن الأمر؟"

ه "أنا  ح عليه أن يتحدث مع شخص يثق فيه، كأحد أفراد أرسته أو صديق مثاًل. يمكنك أن تخ�ب   اق�ت
ي الحديث، ولكن هل هناك شخص آخر تفضل أن تتحدث معه؟"

دائما عىل استعداد إذا رغبت �ن

  أسأله إن كان بإمكانك الطمئنان عليه قريًبا.

  تذكر أن محاولة التواصل معهم قد تشجعهم عىل التفك�ي بعمق عن أحوالهم وتحثهم عىل الحديث.

الحمد لله 

ولكن...

تمام؟

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟ أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟

هل تمانع إن 
أود المساعدةانضممت لك؟

تمام؟

تمام؟

الحمد لله 

ولكن...

الحمد لله 

ولكن...

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟
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ح ما يجري له ومشاعره: اطرح أسئلة ليست لها إجابات محددة لمساعدته عىل �ش

 أتنتابك هذه الأحاسيس

ة؟   منذ ف�ت
ي 

�ن يبدو أنك تمر بوقت عصيب. هل لك أن تخ�ب
عما يحدث؟

3.  شجعه عىل الترصف 
حيال االأمر

ي حديثه معك شجعه عىل الحصول عىل دعم 
بعدما ينفتح الشخص �ن

أو القيام بأمر ما يخفف من عبئه. 

ل تحتاج إىل امتالك الإجابات أو إىل الدراية بتقديم المشورة الصحية المتخصصة، بل يمكنك مساعدته عىل التفك�ي 
ي يمكنه اتخاذها للتعامل مع وضعه.

ي الخطوات والترصفات التالية ال�ت
�ن

ي 
قد تتضمن بعض الخيارات الجيدة التحدث إىل أفراد من العائلة أو صديق موثوق به أو الطبيب أو أي أخصا�أ

صحي آخر مناسب.

ي عندما شعر بهذه الأحاسيس أو واجه 
ي الما�ن

ح عليه التفك�ي فيما نجح معه أو ساعده �ن يمكنك أيًضا أن تق�ت
تحديات مماثلة.

خاء أو  ي ساعدته عىل الس�ت
كما قد تتضمن الأمور ال�ت

ًا أو مشاهدة فيلم أو  ي نزهة س�ي
أسعدته الخروج �ن

مباراة رياضية، أو المشاركة فيها، أو ما شابه ذلك.

؟  ي
 ما الذي تحتاجه م�ن

ي مساعدتك؟
كيف يمكن�ن

الحمد لله 
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هل تمانع إن 

انضممت لك؟
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ح 2.  استمع بقلب من�ش

   كن مستعًدا لالستماع. ل تحاول حل مشاكلهم عىل الفور.

ًحا. 
   ليكن قلبك من�ث

ي الحديث. 
   ل تستعجل أو تقاطع المتحدث. دعه يأخذ وقته �ن

ح ما يقول.     شجعه عىل رسث

   أظهر للشخص استماعك بتكرار ما سمعته، والستفسار منه إن 
فهمته جيًدا.

الحمد لله 

ولكن...

تمام؟

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟ أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟
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الحمد لله 
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الحمد لله 

ولكن...

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟

ي أمر واحد عىل االأقل يمكن 
شجعه عىل التفك�ي �ف

ي تخفيف العبء عن كاهله:
أن يساعده �ف

ماذا تعتقد أنه يمكننا القيام 

به حالًيا؟

ي 
هل فكرت �ن

زيارة طبيبك؟
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ف عىل الشخص 4.  أطم�أ

ي وقت قريب لتعرف أحواله. 
ن عىل الشخص �ن   تذكر أن تطم�أ

اح وقت يناسبه: "أتمانع إذا مررت  اطلب منه أثناء المحادثة اق�ت
عليك قريًبا لأرى كيف تس�ي أمورك؟"

  اسأله عن مشاعره وما إن وجد طرًقا للتعامل مع وضعه 
بشكل أفضل.

  إذا لم يقوم بأي ترصف حيال المشكلة، شجعه وذّكره بأنك 
ي 

متواجد دائًما إذا كان بحاجة إىل التحدث معك. تذكر أنه �ن
الوقت الحاىلي قد ل يحتاج سوى إىل آذان صاغية. 

. حاول تعزيز  ي
  تفهم أن الأمر قد يستغرق أحيانًا وقًتا طويالً قبل أن يستعد الشخص لمقابلة طبيب أخصا�أ

ح عليه أن يجرب طرًقا مختلفة. فوائد طلب المساعدة المتخصصة واق�ت

ي المحاولة. يمكنك أن 
   إذا تعرض الشخص لتجربة سيئة مع خط مساعدة أو طبيب، شجعه عىل الستمرار �ن

ي تجاوز هذا الأمر؟"
تسأله، "هل سيفيدك إذا جربنا بعض الخيارات الأخرى لمساعدتك �ن

ي بالفعل، 
. إذا كانوا يعا�ن ن ي غضون أسبوع�ي

ي أجندتك لزيارته أو التصال به لطمئنان عليه �ن
  حدد موعًدا �ن

ي وقت أقرب. 
قم بمتابعة حالته �ن

ن نتيجة إيجابية فعال.    ابق عىل اتصال به وكن سنًدا له. من الممكن أن يكون للرعاية والهتمام الصادق�ي

الحمد لله 

ولكن...

تمام؟

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟ أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟

هل تمانع إن 
أود المساعدةانضممت لك؟

تمام؟

تمام؟

الحمد لله 

ولكن...

الحمد لله 

ولكن...

أود المساعدة
هل تمانع إن 

انضممت لك؟

كيف تبقى عىل اتصال وتبدي دعمك 

ي تربطك بالشخص. فقد يتطلع إىل الوقت الذي يقضيه معك. يمكنك أن: 
حافظ عىل العالقة ال�ت

تحدد موعًدا منتظما للمقابلة معه لوحدكما.  

ي يحب القيام بها وتساعده عىل التخطيط لها أو أن نعرض عليه القيام 
  تستف� منه عن النشاطات ال�ت

بها معه. 

تحدد موعدا للقاءات مع أشخاص آخرين لربطهم بهم.   

ي ردود الفعل العاطفية 
 التحكم �ف

خالل المحادثة

قد تجيح عواطف الشخص أحيانا خالل المحادثة عن أحواله.

ي يمكنك القيام بها لتقليل الحرج وتخفيف الضغط عليه: 
إليك بعض الأمور ال�ت

كن مستعدا.  

  ادرك أن رد فعله قد يكون استجابة لمجموعة من الظروف قد ل تعرف أنت بعضها.

  اسمح للشخص بالتعب�ي عن مشاعره بشكل كامل )للتخلص من التوتر مثاًل( 
وطمأنه من خالل الستماع الفعال إىل كل ما يقوله.

ي عواطفه.
  تعامل مع المشاعر أولً، إذ يمكنك مناقشة القضايا بعقالنية أك�ث بمجرد أن يتحكم �ن

ي يمكنك القيام بها تجاه شخص يشعر بالضيق.
  كن مستمًعا جيًدا فهذا أحد أهم الأمور ال�ت

. ام الهدوء وعدم الأخذ بالأمور عىل محمل شخ�ي ن ي مشاعرك أنت من خالل ال�ت
   تحكم �ن

كيف تشعر حيال الذهاب 
 

إىل طبيب والتحدث معه؟
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 كيف أتعامل مع 

الغضب؟

: "أرى  ّ شخص ما عن غضبه رًدا عىل سؤالك، فيمكنك الرد بالتاىلي إذا ع�ب

ي بما أحتاج أن أعرفه؟" 
�ن أن ذلك ضايقك. لماذا ل تبدأ من البداية وتخ�ب

ي غضبه. 
ي يشعر أنها تساهم �ن

اسمح له بتحديد جميع العوامل ال�ت

 يمكنك تشجيعه بإضافة "أفهم أن )....( يمثل مشكلة. 

ماذا يقلقك غ�ي ذلك أيًضا؟" 

كن صبوًرا ومستعًدا لالستماع إليه وهو يتحدث عن كل ما 

يزيد من إحباطه.

بقاء المحادثة عىل مسارها  حاول أن تعكس للشخص ما قاله لإ

الصحيح وطمأنته بأنك مهتم بكل ما يريد قوله. يمكنك أن تقول 

ء الذي يزعجك حًقا هو )....( هل هذا صحيح؟"  ي
"السث

إذا شعر الشخص أنه تعرض للظلم أو عومل بشكل غ�ي عادل، فمن 

غ�ي المرجح أن تقنعه بخالف ذلك خالل هذه المحادثة. من الأفضل 

الستماع إىل كل ما يقوله وتوف�ي الموارد له أو - إذا كان ذلك مناسًبا - 

ي يمكنها سماع شكاواه المحددة. 
ربطه بالقنوات الرسمية ال�ت

كيف أتعامل مع الحزن؟

غالًبا ما يصعب التعامل مع الحوادث المحزنة أو المأساوية لأننا نتعاطف مع 

الشخص ونشعر بالعجز عندما ل نستطيع تخليصه من حزنه أو ألمه.

إذا أجهش الشخص بالبكاء، اجلس بجانبه بهدوء واسمح له 

بالبكاء. وقد يقلل خفضك لبرصك من انزعاجهم. يمكنك أن 

تضيف، "سأجلس هنا معك ويمكننا مواصلة الحديث 

م�ت ما أصبحت جاهًزا لذلك." 

إذا كنت تتوقع مثل هذه الستجابة، فقد يساعدك 

ي متناول اليد. 
وجود مناديل ورقية �ن

استخدم الكث�ي من العبارات المتعاطفة، مثل 

 " ي الوقت الحاىلي
"يبدو أنك تواجه عدة صعوبات �ن

أو "أفهم أن هذا يصعب عليك الآن." 

ات صمت خالل المحادثة.  تأكد من قدرتك عىل تحمل ف�ت

فصاح  ذن لمواصلة الحديث والإ اعلم أن الصمت يمنحه الإ

عن المزيد.

شجعه عىل الحصول عىل الدعم المناسب. قد يشمل ذلك التحدث مع 

ي صحي موثوق به 
أفراد من العائلة أو الأصدقاء أو مه�ن

. مثل طبيبه المحىلي

كيف أتعامل مع 
القلق؟

ة  تحدث مستخدًما جماًل قص�ي
وواضحة مع إظهار شعورك بالقلق 

عىل الشخص والهتمام بأمره.

إذا كنت تتوقع استجابة قلقة 
ي 

استخدم الوقت الذي تقضيه �ن
ي 

ي التفك�ي �ن
التحض�ي للمحادثة �ن

ن لها. المكان والوقت المناسب�ي

 ابق هادئا. وأفضل طريقة 
ظهار هدؤك هي التنفس العميق  لإ

ة الصوت المنخفضة  البطيء ون�ب
والكالم المتسق.
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هل أنت قلق عىل سالمة الشخص الفورية؟

اليا فقط(.  ي خطر محدق، اتصل عىل الرقم 000 )أس�ت
إذا كنت تعتقد أن حياتهم �ف

ي النتحار فال تخف من سؤاله عما إذا كان الأمر 
 إذا كنت تعتقد أن شخًصا ما يفكر �ن

كذلك - فطرح السؤال ل يؤدي إىل النتحار. 

ي الحديث اتصل بمنظمة ليفالين عىل الرقم 
ي الأزمات متاحة لك أيًضا. إذا وجدت صعوبة �ن

 خطوط المساعدة �ن
 )Suicide Call Back Service( ي النتحار

 14 11 13 أو خدمة رد المكالمات لالأشخاص الذين تراودهم الرغبة �ن
ي ستوفر لك دعًما ومشورة فورية.

عىل الرقم 467 659 1300 وال�ت

كيف أطرح السؤال؟

ي النتحار. هل راودتك فكرة قتل نفسك؟" 
ي مثل هذه المواقف �ن

"قد يفكر الأشخاص �ن

ي يجب عليك القيام بها هي: 
إذا أجاب الشخص بنعم، فإن أهم الأمور ال�ت

كه بمفرده  حافظ عىل سالمته - ال ت�ت  .1

احصل عىل مساعدة متخصصة له عىل الفور.   .2

ة من مكان تواجدهم وخاصة إذا ذكر الشخص أن لديه خطة انتحار.  للحفاظ عىل سالمته قم بإزالة أي عنارص خط�ي

ي طي الكتمان. 
إذا تشارك الشخص معك بتفاصيل خطته فال توافق عىل إبقاء التفاصيل أو أفكاره النتحارية �ن

ي مساعدته عىل اجتياز 
ي التحدث معه والستماع إليه. كن إيجابًيا بشأن الدور الذي يلعبه الأخصائيون �ن

استمر �ن
الأوقات العصيبة. يمكنك قول أمور مثل: 

ي العثور عىل الشخص المناسب 
ي مساعدتك �ن

"أعتقد أن الوقت قد حان للتواصل مع شخص يمكنه دعمك. يمكن�ن
للتحدث معه". 

"أنت لست وحدك. يمكننا حل الموضوع مًعا".

"من الشخص الذي تثق به؟ أود التصال به ح�ت نتمكن مًعا من مساعدتك".

 يمكن أن يبدأ إيصالهم إىل المساعدة المهنية 
بأي من هذه الخيارات: 

اتصال مًعا بخط دعم الأزمات   

  رافقه إىل قسم الطوارئ 

  اصطحبه إىل مكان يشعر فيه بالأمان 
ولكن لن يكونوا فيه لوحده. 
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ruok.org.au

إذ يمكن لمحادثة أن تغ�ي حياة أحدهم.


