اعنت بصحة
العقل
والجسم

 ٨-٦اكواب يوميا
حاول أن تأكل
نظام غذايئ متوازن
وتجنب إهامل أي وجبة من
وجبات الطعام

مايندول  -املوقع اإلكرتوين للصحة العقلية
االلكرتوين يف ليدز
www.mindwell-leeds.org.uk

تجنب التدخني،
ورشب الكحول
أو تعاطي املخدرات

افعل بعض األشياء التي تستمتع
بها

أخذ وقتا لالسرتخاء

خطط ليومك وحدد بعض
األهداف

نم جيدا

ابقى عىل تواصل مع العائلة
و االصدقاء او اتصل بخط
املساعدة لتلقي الدعم

استمر يف الحركة خالل
النهار

أرقام االتصال الرئيسية إذا كنت بحاجة إىل املساعدة
املساعدة املتوفرة للحفاظ عىل صحتك العقلية
مقهى “هوب ان آكرايسس” مفتوح لالشخاص الذين ميرون بأزمات ،طيلة
أيام األسبوع ،من  6مساء حتى  12صبا ًحا .إذا كنت تريد الدخول إىل املقهى
فاتصل بهم أو اكتب رسالة نصية أوال عىل 077 60 173 476
ساماراتنز (مفتوح  24ساعة يف اليوم)  -إذا كنت
بحاجة إىل التحدث مع أي شخص عن أي يشء
متر به .الهاتف116 123 :

خدمة وست يوركشاير للصحة النفسية تقدم للمجتمع يف ليدز الدعم واملشورة
عىل خط املساعدة عىل مدار  24ساعة
رقم الهاتف0800 183 0558 :

خدمة الصحة الوطنية ( NHS 111املفتوح  24ساعة خالل اليوم)  -إذا كنت
بحاجة إىل مشورة أو عالج طبي برسعة
وال ميكنك االنتظار ملقابلة الطبيب العام  GPفاتصل بالرقم .111

دعم نفسيا
يقدم خط املساعدة كونكت ً
ومعلومات ويفتح كل ليلة بني  6مسا ًء  2 -صبا ًحا.
هاتف0808 800 1212 :

* توفر العيادة الصحية يورك سرتيت الرعاية الطبية لألشخاص املرشدين أو الذين قد يفقدون منازلهم .هاتف:

موعد الطبيب العام ( GPطبيب) *  -ميكنك التحدث
إىل الطبيب العام حول مشاعرك .فهم يستطيعون
تقديم النصيحة لك حول اتخاذ أفضل الخطوات التالية.

0113 295 4840

تعاطي الكحول واملخدرات

املساعدة ملقدمي الرعاية

الفاجعة

فورورد ليدز هي خدمة ملساعدة املدمنني عىل الكحول واملخدرات للمجتمع
يف ليدز.
هاتف0113 887 2477 :

كريرز ليدز تقدم املشورة والدعم ملقدمي الرعاية املتطوعني يف ليدز.
هاتف0113 380 4300 :

خط مساعدة وست يوركرش و هاروجيت للثكاىل و الذين فقدوا أحبائهم.
تقدم الدعم واملشورة للمساعدة يف للثكاىل واذين فقدوا أحبائهم رقم ا
لهاتف0808 196 3833 :
( 8صبا ًحا  8 -مسا ًء 7 ،أيام يف األسبوع)

القامر

العنف الجنيس

خدمة ملساعدة املدمنني عىل القامر للمجتمع يف ليدز يقدم املساعدة ألي
شخص مترضر مبشكلة
القامر يف ليدز ،مبا يف ذلك أعضاء األرسة
أو االصدقاء .هاتف0113 388 6466 :

منظمة  SARSVLتقدم الدعم لجميع النساء والفتيات الاليت تأثرن بالعنف
الجنيس يف أي وقت من حياتهم.
		
هاتف:
0808 802 3344
الرسالة النصية078 600 22 880 :

خط املساعدة الوطني للقامر
( 0808 8020 133مفتوح  24ساعة يف اليوم)
		
هاتف:

خط املساعدة الوطني لحوادث االغتصاب هاتف:
(مفتوح  12-2.30ظهرا و
 7-9:30مساء كل يوم)

0808 802 9999

العنف املنزيل
تقدم خدمة العنف املنزيل يف ليدز الدعم للنساء والرجال الذين يعانون من
العنف أو الخوف أو اإلساءة يف املنزل.
( 0113 246 0401مفتوح  24ساعة يف اليوم)
		
الهاتف:
خط املساعدة الوطني لإلساءات املنزلية
هاتف( 0808 2000 247 :مفتوح  24ساعة يف اليوم)

إذا كنت بحاجة إىل املساعدة إلنقاذ حياتك أو حياة أي شخص آخر ،فاتصل برقم ( 999مفتوح  24ساعة يف اليوم)
اضغط عىل  55بعد  999إذا كنت يف خطر وال ميكنك التحدث.

