
 
 
 

 التعامل مع األحداث الصادمة
 

ن أن العائلة  ي حي 
من الطبيعي أن تشعر بالخوف أو الضعف أو العجز بعد مشاهدة أحداث صادمة أو التعرض لها. وفن

 . ي
ي بعض األحيان قد تكون هناك حاجة إىل الدعم اإلضافن

 واألصدقاء بإمكانهم أن يساعدونا عىل التعامل مع الضغط، إال أنه فن
 

 ما عليك توقعه
 

ة-الحدث الصادم، قد يؤثر التوتر بعد وقت قصي  من وقوع  ن ة وجي 
ك وترصفاتك. ويجب أن تقل  -لفير عىل شعورك وتفكي 

، فقد  ي
ن تستمر ردود الفعل المتوترة أو تتداخل مع األداء الوظيفن ي بمرور الوقت. حي 

ردود الفعل المتوترة الفورية وتختفن
 تحتاج إىل دعم متخصص. 

 

 ردود الفعل المتوترة الشائعة
 

األشخاص مع الضغط بشكل مختلف. ال توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتفاعل مع الضغط والتوتر. وقد تشتمل يتفاعل 
 بعض ردود الفعل المتوترة الشائعة عىل: 

بات  ردود فعل بدنية:  ي النوم وتناول الطعام. التعرض لنوبات الصداع أو رسعة ضن
الشعور باإلرهاق. مواجهة صعوبة فن

 لقشعريرة أو التعرق أو تدهور الحاالت الطبية الحالية. القلب أو الدوار أو ا

ي ذلك الصدمة واإلنكار والوحدة واألسف والخدر والخوف والغضب.  ردود فعل عاطفية: 
 التعرض لمشاعر قوية، بما فن

ة الجدال أو فرط النشاط أو االنسحاب.  ردود فعل سلوكية:  عدم الترصف "بطبيعتك المألوفة". الشعور بالقلق وكير
ل والعمل.  ن ي المين

 التعرض لنوبات أو ضاعات عاطفية فن

ن والتذكر واتخاذ القرارات.  : ردود فعل فكرية كي 
ي الير

 مواجهة صعوبات فن

ي القيم األساسية. االنسحاب  : ردود فعل روحانية
ئ إليه. التشكيك فن ي أو اللجوء المفاج 

 من الدعم الروحانن

 

 االعتناء بنفسك
 

ي 
 : التأقلمهناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لمساعدتك فن

ل مشاعرك ي تناسبك وبطريقتك الخاصة. تقبَّ
 . تعاف مما ألم بك بالرسعة التر

ِ بنفسك. 
ن ا  اعت 

ً
ام باألنشطة الروتينية. خذ وقتك، وتأكد من أنك تتناول طعاًما جيد ن وتمارس التمرينات  حاول االلير

ن أو تعاطي الكحوليات والعقاقي  المخدرة  الرياضية مع  للتأقلموتحصل عىل قسط كاٍف من الراحة. تجنب التدخي 
 األمر. 

ي ذهنك.  تواَصل. 
 تحدث وعي  عن مشاعرك مع شخص تثق به. قد يكون من المري    ح أن تعي  عما يدور فن

ا من الراحة
ً
ا يمنحك شعوًرا باإلنجاز. خذ قسط

ً
 . خصص بعض الوقت لنفسك. افعل شيئ

ا إلغالق التلفاز والكمبيوتر  قلل من التعرض لمصادر القلق. 
ً
ن األخبار، فخصص وقت ا بي  ً  إذا كان الحدث منترسر

 وإبعاد الصحف. 

ا ويساعدك عىل كن جزًءا من المجتمع
ً
. إن االنضمام إىل أعضاء المجتمع للمناقشة والتخطيط قد يمثل منفذ

Arabic 



ي إعادة البناء. 
 المساهمة فن

ي حياتك، وذكر نفسك بما تستمتع به  التوازن. تحقيق جاهد نفسك ل
ي األجزاء األخرى المهمة فن

ا للتفكي  فن
ً
خصص وقت

 بالرضا عنه.  وتشعر 

 إذا كنت تشعر أنك عالق أو ُمنهك  اطلب المساعدة

  

 على المساعدة يجب أن تحصلمتى 
 

ن تحتاج إليها. احصل عىل المساعدة  ا قد يكون من الصعب التعامل مع الضغط والتوتر. تذكر أن المساعدة متوافرة حي 
ً
أحيان

 المتخصصة إذا: 

  ي أداء األنشطة اليومية األساسية
 شعرت أنك غي  قادر عىل أداء وظائفك، أو إذا واجهت صعوبة فن

  ي سلوكيات ضارة أخرى للتعامل مع األمر
 كنت تتعاط المخدرات أو التبغ أو الكحوليات أو تنخرط فن

 قيمة؛ أو فقدت االهتمام كنت تشعر باالكتئاب؛ أو كنت تشعر باستمرار بالحزن أو التعب أو اليأس أو انعدام ال
ن أو تذكر األشياء أو  كي 

ي الير
ي النوم والشهية؛ أو تواجه مشكلة فن

ات فن ي كنت تستمتع بها؛ أو تعرضت لتغي 
باألشياء التر

 الموت أو االنتحار.  عناتخاذ القرارات؛ أو تراودك أفكار 

 

 ابحث عن المساعدة لنفسك أو لشخص تهتم به
 

NYC Well  ي والرسي. يمكن للمستشارين أن يوصلوك بالدعم
هو وسيلتك للوصول إىل دعم الصحة العقلية المجانن

 المستمر بشأن مشكالت مثل الضغط والتوتر أو االكتئاب أو القلق أو تعاطي الكحول أو المخدرات. 
 

 من أجل:  NYC Wellتواصل مع 

  ي
 المساعدة والدعم العاطفن

  عىل االستجابة دون إصدار أحكامالوصول لمستشارين قادرين 

  الوصول إىل الدعم من أجلك أو من أجل شخص تهتم به 
 

 9355-692-888 للتحدث: 
 nyc.gov/nycwell للدردشة: 

 
ية واإلسبانية  ن جمة تتاح خدمات الرسائل النصية والدردشة الحية باللغات اإلنجلي  والصينية التقليدية. تتاح خدمات الير

 لغة.  200الفورية المجانية عي  الهاتف بأكير من 
 
ي إيذاء 

ي أن تحصل عىل المساعدة بشكل عاجل أو إذا كنت تفكر فن
إذا أصبحت أعراض الضغط شديدة للغاية لدرجة أنه ينبعن

 . 911نفسك أو شخص آخر، فاتصل عىل 
 

 8.23.21     يويورك بتغيير التوصيات مع تطور الوضع.قد تقوم إدارة الصحة في مدينة ن

https://nycwell.cityofnewyork.us/en/

