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 بے روزگاری سے کیسے نپڻا جائے؟
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 

طویل مدت سے بے روزگار کئی افراد میں درج ذیل جسمانی اور نفسیاتی ردعمل، طرز زندگی اور تعلقات میں 
 تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔

 مزاج میں ابتری 
 تحفظ کے احساس میں کمی اور غیریقینیے متعلق مستقبل س 
  خود کو بے کار محسوس کرناخودداریکم ، 
 ود الزامیخ 
 غصہ 
 آسانی سے تھکا ہوا محسوس کرنا 
 تناؤ 
 بے خوابی 
 خودکشی کا اراده رکھنا 
 پہلے سے زیاده تمباکو نوشی کرنا 
 پہلے سے زیاده شراب پینا 
 کم ورزش 
 راز ہیں، جو کہ آپ کو پریشان کرتے ہیںن دزبا کے افراد محسوس کرنا کہ خاندان 
 آسان ہوتا ہے  ہونا اور بچوں کو ڈانٹ دینا اندان کے افراد کے ساتھ جھگڑاگھر پر گزارا گیا وقت کافی طویل ہوتا ہے، خ  
  اپنے رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ ربط رکھنے سے گریز کرنا، اس خوف سے کہ وه اس سے اس کے کام سے متعلق

 ں گےپوچھی
 تفریحی اور سماجی سرگرمیوں میں کمی النا 

 

 اپنی مدد کیسے کی جائے
  کی ضرورت  گریزکہ جذباتی ردعمل کو قبول کیا جائے، آپ کو دیگر افراد کے سامنے اسے چھپانے سے یہ عام بات ہے

 نہیں ہے
 رنے کے لیے مثبت طریقہ ہائے کار استعمال کرنے چاہئیں، جیسا کہ:جذبات کے بیان ک 

 اروں یا دوستوں سے بات کرنی چاہیےہ درشت .1
 موسیقی سننی چاہیے .2
 بار میں موسیقی .3
 ورزش، وغیره۔ .4

 :بے روزگاری کی وجوہات کا جائزه لیں اور مناسب اقدامات لیں۔ ممکنہ اسباب 
 تجربے کی کمی .1
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 مطلوبہ مہارتوں کی کمی .2
 لیے درخواست دی گئی ہےمطلوبہ ضروری پس منظر موجود نہ ہونا اور تجربہ نہ ہونا کہ جس مالزمت کے  .3
 کام کی طرف رجحان ناقص ہونا .4
 انڻرویو کے لیے مہارتوں کی کمی .5
 ڈسڻری کا زوال پذیر ہوناان .6
 درکار تنخواه کا بہت زیاده ہونا .7
 عمر کی پابندیاں، امتیازی سلوک، وغیره۔ .8

 :مثبت رویے کے ساتھ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کریں 
 تربیت حاصل کریں .1
 کام کی تالش جاری رکھیں .2
 لیبر ڈیپارڻمنٹ اور متعلقہ ایجنسیوں سے استفسار کریں اور جانکاری پائیں .3
 تک کہ آپ طویل مدتی مالزمت حاصل نہ کر لیں وقتی کام سے انکار نہ کریں جب-جزوعارضی یا  .4

 پیش نظر رکھ سکتے ہیں: روزمره سرگرمیوں کے لیے مناسب انتظام کریں، محض گھر پر نہ بیڻھے رہیں۔ آپ ان امور کو 
 اپنے بچوں کو سکول لے کر جائیں .1
 گھر کا کام کریں .2
 یںدوستوں کے ساتھ باہر جائ .3
 مہارت کے حصول کے لیے تربیتی کورسز میں حصہ لیں .4
 کام کے حصول کے لیے کوشش کریں اور اپنے خاندان کے ساتھ ابالغ کریں .5
 رضاکارانہ کام .6

 عام خوراک، مناسب اور موزوں نیند 
  نہ کریںایسا 

  منشیات اور شراب کا زائد استعمال .1
 بغیر کسی سبب کے اپنے خاندان پر غضب ناک ہونا .2

  جیسا کہ فزیشنز اور کلینکل نفیسات دانوں سے رجوع کرنا کہ وه ذہنی حالت اور جذباتی ڈس آرڈر کی صورت میں ماہرین
 مدد کریں

 

 دیگر افراد سے مدد طلب کرنا
 افراد کی اور مزید سرگرمیوں کا انتظام کریں اور انہیں کبھی گھر پر فارغ بیڻھنے نہ بے روزگار  حوصلہ افزائی کریں

  دیں
 سنیں 
 بے روزگار افراد کا مزاج اور مزید تصادمات سے بچیںھیں سمج 
 ایسا نہ کریں 

 بے روزگار افراد کا دیگر سے تقابل کرنا 
 تنقید کرنا دیگر افراد کے سامنے بے روزگار افراد کو زیر بحث النا یا ان پر 
 الزام اور شکایت لگانا 
 بے روزگار افراد کے سامنے بے تکان بولے چلے جانا 
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  ڈالنا کہ وه فوری طور پر مالزمت تالش کریںان پر دباؤ 
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