مراقب
ذهن و
بدن
خود باش

 ٨-٦لیوان آب در
طول روز بنوشید
سعی کنید کە یک رژیم
متعادل را دنبال بکنید
وعدەهای غذایی را حذف
نکنید

از کشیدن سیگار ،نوشیدن
مرشوب و یا مرصف مواد مخدر
اجتناب کنید

کارهایی را انجام بدهید کە از
آن لذت می برید

وقتی برای آرامش
داشتە باشید

برنامەریزی روزانە داشتە باشید
وچند تا هدف برای خود تعیین
بکنید کارهایی را انجام بدهید
کە از آن لذت می برید

خوب بخوابید

متاس خود را با خانواده و
دوستان نگە دارید یا با راهنام
برای حامیت متاس بگیرید

در طول روز فعالیت داشتە
باشید

سالمت روان
وب سایتی برای ساکنین لیدز
www.mindwell-leeds.org.uk

شامرەهای رضوری ،اگر بە کمک نیاز داشتید
کمک برای بهبود ذهنی شام
ول بین -کافەی ‘ امید در یک مرحلەی بحرانی ‘ برای کسانی کە در حالت
بحرانی هستند باز است ،هفت شب در هفتە ،از  ٦عرص تا  ١٢شب .ابتدا
پیغام ویا با شامرەی زیر متاس بگیرید  ٠٧٧٦٠١٧٣٤٧٦اگر میخواهید بە کافە
بیایید
سامریتانز ( ٢٤ساعتە باز است)  -اگر دوست داشتید کە با کسی در مورد
مشکالتی کە متحمل می شوید صحبت بکنید با شامرەی زیر متا
س بگیرید١١٦١٢٣ :

خط راهنامی سالمتی روحی  ٢٤ساعتەی غرب یورکشایر پشتیبانی ،مشاوره
واطالعات به افراد مقیم لیدز ارائه می دهد.
تلفن٠٨٠٠١٨٣٠٥٥٨ :

قرار مالقات با جی پی( پزشک عمومی) *  -می توانید در مورد احساسات
خود با جی پی صحبت کنید .آنها می توانند در مورد بهرتین اقدامات بعدی
بە شام مشاورە ارائە بدهند.

ارتباط با خط مشاور می تواند از لحاظ روحی بە شام کمک بکند واطالعات
ارائە بدهد وهر شب از ساعات  ٦عرصتا  ٢صبح باز ست.
تلفن٠٨٠٨٨٠٠١٢١٢ :

خدمات ملی بهداشت -ان اچ اس ٢٤ ( -ساعت در شبانە روز باز است) -اگر
بە مشاورەی پزشکی نیاز دارید یا بە مداوای فوری احتیاج دارید و منی توانید
برای قرار مالقات جی پی صرب بکنید با  ١١١متاس بگیرید.

خدمات درمانی خیابان نیویورک اسرتیت مراقبت های پزشکی را برای افرادی که بی خامنان هستند یا ممکن است خانه خود را از دست دهند فراهم می کند .تلفن٠١١٣٢٩٥٤٨٤٠ :

مرصف کنندگان مرشوبات الکلی ومواد مخدر رو

پشتیبانی برای مشاغل

داغداری

بە جلو لیدز یک رسویس برای مرصف کنندگان مرشوبات الکلی ومواد مخدر
برای افراد مقیم لیدز می باشد.
تلفن٠١١٣٨٨٧٢٤٧٧ :

مشاغل لیدز مشاوره وپشتیبانی از مشاغل بدون مزد در لیدز را ارائه می
دهد.
تلفن٠١١٣٣٨٠٤٣٠٠ :

بریومنت غرب یورکشایر اندوە هاروگیت و راهنامی پشتیبانی از دست دادن
پشتیبانی و مشاوره حرفەای خود را برای کسانی کە غمگین هستند و کسی
را از دست دادەاند ارائە خواهد داد .تلفن ٨( ٠٨٠٨١٩٦٣٨٣٣ :صبح ٨-شب،
هفت روز در هفتە)

قامر

خشونت جنسی

رسویس قامر جامعه لیدز
کمک برای کسانی کە در لیدز بە دلیل قامر دچار مشکالت شدەاند ،حتی
کمک بە اعضای خانواده یا دوستان آنها.
تلفن٠١١٣٣٨٨٦٤٦٦ :

خشونت جنسی سارسول از همه زنان ودخرتانی که در هر مرحلەای از
زندگیشان تحت تأثیر مزاحمت جنسی قرار گرفته اند ،پشتیبانی می کند.
تلفن٠٨٠٨٨٠٢٣٣٤٤ :
تلفن٠٧٨٦٠٠٢٢٨٨٠ :

راهنامی ملی قامر
تلفن( ٠٨٠٨٨٠٢٠١٣٣ :بیست وچهار ساعات در شبانە روز باز است)

راهنامی ملی بحران تجاوز
تلفن٠٨٠٨٨٠٢٩٩٩٩:
(از ساعت  ٢.٣٠-١٢شب و  ٩.٣٠-٧هر روزە باز است)

خشونت خانگی
رسویس سوء استفاده خانگی وخشونت خانگی لیدز از زنان و مردانی که در
خانه خشونت  ،ترس و سوءاستفاده را تجربه می کنند  ،پشتیبانی می کند.
تلفن( ٠١١٣٢٤٦٠٤٠١ :بیست وچهار ساعتە باز است)
خط مشاور سوء استفاده خانگی ملی
تلفن( ٠٨٠٨٢٠٠٠٢٤٧ :بیست وچهار ساعتە باز است)

اگر برای نجات جان خود یا افراد دیگری بە کمک نیاز داشتید با  ٩٩٩متاس بگیرید ( بیست و چهار ساعتە باز است)
بعد از  ٩٩٩شامرە  ٥٥را فشار بدهید اگر جان شام در خطر است و منی توانید صبت بکنید.

