
 
 
 

 تکلیف دہ واقعات سے نمٹنا
 

تکلیف دہ واقعات دیکھنے یا ان کا تجربہ کرنے کے بعد خوفزدہ، غیر محفوظ یا بے بس محسوس کرنا معمول کی بات 

 ہے۔ اگرچہ خاندان اور دوست ہماری مدد کر سکتے ہیں، پھر بھی بعض اوقات اضافی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ 
 

 کیا توقع کی جائے
 

بعد، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور کس طرح ردعمل کرتے  فورا  کسی بھی تکلیف دہ واقعے کے 

بعد کا رد عمل کم ہو جانا چاہیے اور وقت کے ساتھ  فورا  ہیں اسے ذہنی تناؤ تھوڑا سا متاثر کر سکتا ہے۔ ذہنی تناؤ کے 

ڈالے تو آپ کو پیشہ ورانہ مدد ختم ہو جانا چاہیے۔ جب تناؤ کا رد عمل دیر تک برقرار رہے یا وہ کام کرنے میں رخنہ 

 کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 
 

 تناؤ کے عمومی رد عمل
 

لوگ تناؤ پر مختلف طریقے سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تناؤ پر رد عمل ظاہر کرنے کا کوئی صحیح یا غلط طریقہ 

 : نہیں ہے۔ تناؤ کے کچھ عام رد عمل میں درج ذیل شامل ہیں

تھکاوٹ محسوس کرنا۔ سونے اور کھانے میں دشواری کا ہونا۔ سر درد، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، چکر  : جسمانی

 آنا، جاڑا لگنا، پسینہ آنا، یا موجودہ طبی حاالت کا خراب ہونا۔ 

مضبوط جذبات کا تجربہ کرنا جیسے، صدمہ، یقین نہ ہونا، تنہائی، غم، بے جان ہو جانا، خوف اور  : جذباتی

 ہونا۔ غصے کا

عمل نہیں کرنا۔ بے چین اور بحث کرنے کے احساس کا ہونا، انتہائی فعال یا پیچھے ہٹنے " طرح یاپن" : رویہ جاتی

 کے احساس کا ہونا۔ گھر پر اور کام پر جذباتی جھگڑے یا تنازعات کا ہونا۔ 

 توجہ مرکوز کرنے، یاد رکھنے اور فیصلے کرنے میں مشکالت۔ : خیاالت

 بنیادی اقدار پر سوال اٹھانا۔ اچانک روحانی مدد کا رخ کرنا یا اس سے دستبردار ہونا۔  : روحانیت

 

 اپنا خیال رکھنا
 

 : یہاں کچھ آسان چیزیں درج ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو ان حاالت سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہیں

 اپنی رفتار سے اور اپنے طریقے سے بحالی کی طرف بڑھیں۔  اپنے احساسات کو قبول کریں۔

معموالت پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ اپنا وقت نکالیں، اور اچھی طرح کھائیں، ورزش کریں اور  اپنا خیال رکھیں۔

 کافی آرام کریں۔ ان حاالت سے نمٹنے کے لیے سگریٹ نوشی یا الکحل اور منشیات کے استعمال سے بچیں۔

کسی ایسے شخص سے بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ  کریں۔رابطہ 

 کے ذہن میں کیا ہے یہ بات آپ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں۔

 لیے کچھ وقت نکالیں۔ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو۔ اپنے وقفہ لیں۔

اگر واقعہ کا ذکر خبروں میں ہے تو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کو بند کرنے کا وقت مقرر  اپنی نمائش کو محدود کریں۔

 کریں، اور اخبارات کو رکھ دیں۔ 

بحث و مباحثہ اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے کمیونٹی کے اراکین کے ساتھ شامل ہونا ان  کمیونٹی کا حصہ بنیں۔

Urdu 

 



 حاالت سے چھٹکارا فراہم کر سکتا ہے اور آپ کی تعمیر نو میں مددگار ہو سکتا ہے۔ 

اپنی زندگی کے دیگر اہم حصوں کے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نکالیں، اور  توازن کے لیے کوشش کریں۔

کرتے  اپنے آپ کو یاد دالئیں کہ آپ کس چیز سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کس کے بارے میں اچھا محسوس

 ہیں۔ 

 مدد طلب کریں۔اگر آپ پھنسے ہوئے یا ہیجان زدہ محسوس کرتے ہیں تو 

  

 کب مدد طلب کرنی ہے
 

بعض اوقات تناؤ سے نکلنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو مدد دستیاب ہے۔ پیشہ ورانہ مدد 

 : حاصل کریں اگر

  آپ کام کرنے سے قاصر محسوس کرتے ہیں، یا اگر روزانہ کی بنیادی سرگرمیاں انجام دینا آپ کیلئے چیلنج

 بن جاتا ہے 
  آپ منشیات، تمباکو، یا الکحل کا استعمال کر رہے ہیں یا اس سے نمٹنے کے لیے دیگر نقصان دہ طرز عمل

 اختیار کر رہے ہیں 
  آپ اداس ہو جاتے ہیں؛ مسلسل غمزدہ، تھکا ہوا، ناامید یا بیکار محسوس کرتے ہیں ان چیزوں میں دلچسپی ختم

ہوتی ہیں؛ توجہ مرکوز  واقعہو جاتی ہے جن سے آپ لطف اندوز ہوتے تھے؛ نیند اور بھوک میں تبدیلیاں 

 ت یا خودکشی کے خیاالت آتے ہیں۔ کرنے، چیزوں کو یاد رکھنے یا فیصلے کرنے میں دشواری ہوتی ہے؛ یا مو

 

 اپنے لیے یا کسی ایسے شخص کے لیے مدد تالش کریں جس کے بارے میں آپ فکر مند رہتے ہیں
 

NYC Well  آپ کا مفت اور رازدارانہ ذہنی صحت کے لیے مرکز رابطہ ہے۔ مشیر آپ کو تناؤ، اداسی، بے چینی اور

 لیے جاری معاونت سے مربوط کر سکتے ہیں۔ منشیات یا الکحل کے استعمال جیسے مسائل کے 
 

NYC Well سے رابطہ کریں : 

 لئے کے مدد اور جذبات سے متعلق تعاون 
 وہ مشیر جو فیصلہ کے بغیر جواب دیں گے 
  آپ کیلئے یا کسی ایسے شخص کی مدد کیلئے رابطہ جن کے بارے میں آپ فکر مند ہوتے ہیں 

 
 9355-692-888 : بات کریں

 nyc.gov/nycwellچیٹ کریں:
 
متنی پیغام بھیجنا اور الئیو چیٹ کی خدمات انگریزی، ہسپانوی اور روایتی چینی میں دستیاب ہیں۔ فون پر مفت ترجمہ کی 

 سے زیادہ زبانوں میں دستیاب ہیں۔ 200خدمات 
 
اگر آپ کے ذہنی تناؤ کی عالمات اتنی شدید ہو جائیں کہ آپ کو فوری مدد کی ضرورت محسوس ہو، یا اگر آپ اپنے آپ 

 پر کال کریں۔ 911کو یا کسی اور کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو، 
 

NYC 8.23.21  محکمہ صحت حاالت کے بہتر ہوتے ہی سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔ 

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

