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 تجاو�ز متعلقتندرسیت نوں برقرار رکھن دے  ذہین 
 سالج آف سائ�کاڻرسٹک  ہانگ دانگ

 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر

 

 بل دی مجوزە ترم�م دے تناظر وچ پ�دا ہو�ن وا�  کالجہانگ دانگ  
گ

سما�� واقعات دے ردعمل  حالیہآف سائ�کاڻرسٹ حوال�

ا اے۔ تنازعات دے مناظر دا تکل�ف دە تج��ہ، چا�� براە دگہری �ش��ش دا اظہار کر   �ت لوگوں دے جذبایت خلفشار  جھک  وچ

 کالجا اے۔  دشد�د تناؤ دے رد عمل دی عالمات نوں متحرک کر سک �ت �ا م�ڈ�ا دے ذر��، ممکنہ طور و� ا ہو �راست سامنا ہ� 

وی کر�ت ہو�ئ  واق�ە اعوام نوں �اد دالنا چا�� گا کہ  فت دی پ�ی ۔ براە کرم نین ذہین تندرسیت دا خ�ال رکھاپندی تازە ت��ن پ��ش

۔جو دما�ن صحت دے خدشات دی � دیو دھ�ان  �ت جذبایت رد عمل، خ�االت �ا جسماین عالمات   شاند� کر سکدے ننی

جو �ساں نوں ذہین طور پر صحت مند  گا ر دالنا چا�� �ت آف سائ�کاڻرسٹ ہر ا� دی توجہ درج ذ�ل تجاو�ز  کالجہانگ دانگ  

عوام نوں ا� اہم  کالجں۔  آکر سکدے   کوششا� بہ�ت مستقبل لیئ   اساںد�کھ بھال دے ذر��،  اپین ۔ کرن گ�اںر��ن وچ مدد  

ا اے، دنوں شد�د جذبایت ردعمل دا سامنا ہو سک جھ، کد�اں ہ��اںے: موجودە سما�� صورتحال دا سامنا کر ا اندپ�غام دینا چاہ

۔ براە کرم خودک�ش �ا خود نوں تباە کر�ن وا� خ�االت دے و نوں �� �� �ت ناام�دی دے جذبات  جھ�ت ک ی ہو سکدے ننی

۔ براە   نال گھٹوقت دے  �ت ۔ ایہہ جذبایت ہلچل �ت خ�االت عام طور و چوکس ر� �ت  ممکنہ اضا�ن توں خاص طور  ہوجاندے ننی

، و ں نوں ناقابل تال�ن نقصان پہنچا�ن دی اجازت نہ دی�اپ�ار  اپ�ن نوں �ت  آپقبضہ کر�ن �ت اپ�ن  �ت اعمال  �ن اں نوں اپکرم انہ

� وچ بامعین حصہ ڈال�ن دے م��د مواقع توں محروم ہو�ن دا ذکر  ۔  � معا�ش  دی دل کر اپ�سب توں ایہہ  کالجنہنی
گ

ا اے کہ زند�

 ۔و ں دا خ�ال رکھ ا �ت اپ�ن ارد گرد لوگ و قدر کر 

 

  تجاو�ز تندرسیت نوں برقرار رکھ�ن دے بار� وچ  ذہین 

شد�د تناؤ دا ردعمل � ساڈے نال۔  و ی نوٹ کر و ں نوں ااپ�ن اردگرد دے لوگ نال � نالاحساسات �ت رِد عمل، �ت  اپ�ن  .1

  ؟اےا �ہو ر 

تک کہ سوشل م�ڈ�ا دے تناظر وچ �ا دو�� پل�ٹ  ایتھ�سامنا کرنا ( ک� تصادم دے واقعہ دا مشاہدە کرنا �ا اس دا 

شد�د تناؤ دے رد عمل دے  نوں ا اے جسدں دے اندر اس دا تج��ہ کر�ن دا سبب بن سکاکجھ دن  سانوںفارمز دے ذر��) 

 ا جاندا اے۔ �جان �ت طور 

 : دے ننی عالمات وچ شامل ہوسک

 ں رکھنا ادماغ وچ مناظر دی تص��ر  اپ�ن اس دے بار� وچ سوچنا، �ا  جو ہ��ا • 

 ڈراؤ�ن خواب آنا • 

 ۔ ہوو آرام کر�ن وچ مشکل محسوس کرنا، گ��ا �ساں مسلسل چوکس • 
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ن محسوس کرنا •   سو�ن وچ مشکل محسوس کرنا، �ت �� چنی

ن �ا ک� ا�� شخص توں بچنا جو �ساں نو •    ہوا اے۔ �ں �اد دال�ئ کہ  ک� ب� چ�ی

ورت نہنی اے۔   ایہہ سب عام ردعمل ننی �ت �ساں نوں ز�ادە پ��شان ہو�ن دی �ن

ام�د   اساںاے، �ت  �ا �ت ایہہ �ساں نوں پ��شان کر ر  او اے کہ �ساں شد�د تناؤ دے ردعمل دا سامنا کر ر��  شبہا�ر �ساں نوں 

 ی اے: دنہ کر�ن توں مدد مل سک کر�ن �ت    کمکہ درج ذ�ل    آںد� کر 

وی دی و�ــــجں دی تر ا: لمحہ بہ لمحہ پ��شان کن خ�ب و ا�سا نہ کر    پ�ی

�منگ ر�ورڻنگ، جی ب�ی سم� ی اے۔ اس دے دنوں م��د بڑھا سک �� چیین پ��شاین �ت  ساڈی� کہ پوڈ�اسٹ �ا الئیو س�ٹ

، ا�ر �ساں خود نوں  ےس دے بار� وچ �ف پڑھ�ن  ا�ت  او ڈ�ٹ رکھنا چاہندے  اپبجا�ئ ، �ا، ا�ر �ساں واق� و غور کر  �ت

۔ دوں، جو ں توں وقفہ لیادیر لیئ خ��  کجھ، �ت  او پ��شان محسوس کر ر��   تک کہ احساس ختم نہ ہو جا�ئ

 

ن  او : ا�سا کرو    او �ا آرام دە محسوس کرد�  او توں �ساں لطف اندوز ہوندے  ہاںں جناچ�ی

ا ا ۔ ا�ر �ساں دا دوست �ا پ�ار و نوں پرسکون ہو�ن لیئ وقت �ت جگہ دی آپاپ�ن  ، غصہ، مایوس، �ا مایو� �ت اندھ�ی جذبایت

کر�ن لیئ بھروسہ کر س�۔ بھاری   گل  نال او  جس و کہ ک� ا�� شخص نوں تالش کر و  مدد کر  ا اے، �ت اس دی�محسوس کر ر 

۔بہت بہ او احساسات نوں اپ�ن سی�ن توں اتار�ن توں   �ت محسوس کر سکدے ننی

 

 .. 

 

 

، �ت ایہہ کہ �اہفت 4ا�ر �ساں، �ا �ساں دے دوست، مسلسل  ں توں ز�ادە عر� توں شد�د تناؤ دی عالمات دا تج��ہ کر ر�� ننی

�س ڈس کم �ا ایتھ� وە �ساں دے   ، �ت �ساں نوں پوسٹ ڻرامیڻک س�ٹ  وچ رکاوٹ بن ر�� ننی
گ

تک کہ �ساں دی روزمرە دی زند�

 ۔و حاصل کر  سہارا ا اے۔ اس صورت وچ، جلد از جلد پ�شہ ورانہ مدد �ت د) ہو سکPTSD(آرڈر 

 

 

 ا اےندڻکرا�ن آڈپ��شن  دوںج ہوش�ار  .2

۔  کجھدو�ی طرف،   وں نوں د�کھ�ن دے بعد اداس �ا اف�دە محسوس کرد� ننی  لوگ پ��شان کن خ��

 ؟ اے �  د�ا فرق دے درم�ان ڈپ��شناداس محسوس کر�ن �ت 

 ایہہ آخرکار گزر جا�ئ گا۔ مگر ا اے، دں تک رە سکاں توں چند دن�اایہہ احساس گھنٹہ اے۔ عام جذب ا�ادا� 

ہف�ت �ا اس توں ز�ادە عر� تک برقرار رە  2ادا�، غ� �ا پ��شاین دے احساسات ۔ اے دیر ر�ندا تاہم، بہت ز�ادە  ڈپ��شن

۔ �ساں اپ�ن جسم وچ تبد�ل�اں  ں، جی� کہ بھک وچ ک�، وزن وچ ک�، �ت دن بھر او  محسوس کر سکدے ویی سکدے ننی

۔ ہو سکتا اے کہ �ساں دے خ�اال  د�اں ہ��اںتھکاوٹ محسوس کر  ، �ت �ساں ب�کار، �� �س ونی ن�ن وچ ڈوب جات و �� خوای�
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 نوںاں۔ شد�د حالتاو �ت ناام�د محسوس کر سکدے 
گ

ا اے، �ت دمتاثر کر سک وں وچ، ڈپ��شن �ساں دے سکول، دام، سما�� زند�

ی اے، �ت براە کرم جلد از و ا اے۔ ا�ر �ساں نوں ا�� عالمات وچوں کویئ دتک کہ خودک�ش دے خ�االت دا باعث بن سک ایتھ�

 ۔و جلد پ�شہ ورانہ مدد حاصل کر 

، اس دستاو�ز دے آخر وچ موجود ہائ�پ لنکس دے ذر�� و�ڈیوز د�کھ  ۔ و م��د معلومات لیئ

 

ن �ت مدد   .3  جا�ئ  کییت   حاصل کتھوںہاٹ الئ�ن

:  حالتاںدرج ذ�ل  اںکہ �ساں �ا �ساں دے دوست د�  او ا�ر �ساں فکر مند   ننی

�س ڈس آرڈر �ا کویئ ا�� حالت جو شد�د تناؤ دے رد عمل توں ت�ار ہویئ ہو 1  ۔ و�) پوسٹ ڻرومیڻک س�ٹ

 دی عالمات 2
گ

 ) اف�د�

 ) خودک�ش دے خ�االت 3

ز، �ا ماہر اں، مش�ی ارکنکا(سما��   و پ�شہ ورانہ مدد حاصل کر  و�کن ہو جتین جلدی مم ل پ��کڻ�ش�ن ں، طی� ماہر نفس�ات، ج�ن

 نفس�ات توں)۔ 

 

ن  لیئ مدد  �ساں   دی طرف رج�ع کرن دا تقاضا کر سکدے او �ا پ�شہ ور افراد  دے او کال کر سک  �ت ویدرج ذ�ل ہاٹ الئ�ن

 �وس � فراہ� � اوقات رابطہ � تفص�الت ہاٹ الئن تنظ�م /ہاٹ الئن کا نام 

 )خدمات د�اںتعاون جذبایت  ہنگا�( او�ن اپ

ن ڻرسٹدی  �ڻ�ی  ہانگ کانگ جا� کلب چ�ی

9121 2012 

 

FB / IG: 

hkopenup 

 گھن�ٹ  24

 گھن�ٹ  24 0000 2382 روک تھام � خدمات دیخودک�ش 

ن اسام  گھن�ٹ  24 2222 2389 ی� ف��نڈرز ہانگ کانگر�نٹ

 گھن�ٹ  24 7350 2466 ہسپتال اتھاریٹ مینڻل ہ�لتھ ڈائ��کٹ

 گھن�ٹ  24 2255 2343 سوشل و�لفی�ئ ڈیپارڻمنٹ ہاڻالئن

 گھن�ٹ  24 18281 کرا��ن سن�ٹ   CEASEروپ آف ہاسپڻلز گ  تنگ وا 

 بپٹسٹ اویئ کوان �وس

 ی نفس�ایت صحتبچ�اں �ت نوعمراں د

3413 1543 09:00-18:00 

 )جمعہ وںپ�ی ت(

 الئن یوتھ

 ہانگ کانگ ف�ڈر�شن آف یوتھ گرو�سدی 

2777 8899 14:00-02:00 

 )ہفتہ توںپ�ی (

انگ��زی اور (نفس�ایت معاونت  ید ہانگ کانگ ر�ڈ کراس 3628 1180 - 
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 )چیین 

 17:00-10:00 7709 2635 سٹیورڈز

 )جمعہ توںپ�ی (

ن   جمعہ توںپ�ی  6622 2711 کرسچن ا�سو� ا�شن  ہانگ کانگ یوتھ و�م�ن

14:00-16:00 

ن ہاٹ الئن(  )خواتنی

نٹس  -بوائز اینڈ گرلز کلب ا�سو� ا�شن  دیہانگ کانگ  پ�ی

 ہاٹ الئن

2866 6388 19:00-21:30 

 )�سلنگ ہاٹ الئنو ک(

ز ہاٹ الئن تنگ وا گروپ آف   16:00-14:00 0010 2548 ہاسپڻلزتنگ وا کی�ئ

 )پ�ی تا بدھ(

 

 

 ں؟ اڻھ�ک رکھ �ت کس ط�حذہین طور  ں نوں�انوں �ت اپ�ن پ�ار  آپ اپ�ن  اساں

 : د�اں ہ��اں � کرو �ت � نہ کرو: خ�ب شی�ئ کر  خودک�ش دی .1

ر�ورڻر بن گ�ا اے۔ تاہم، خود ک�ش  ہسمارٹ فونز �ت سوشل م�ڈ�ا دے دور وچ، ایہہ نا���ر اے کہ ہر کویئ کم و ب�ش شوقی

وری اے۔ ا�ر �ساں خود ک�ش توں   و توں متعلق کویئ خ�� بھ�ج�ن �ا شی�ئ کر�ن توں پہ� براە کرم دو بار سوچ کہ آ�ا ایہہ �ن

�ں �ا معلومات شی�ئ کرنا چاہندے   : و ، �ت براە کرم درج ذ�ل نوں نوٹ کر او متعلق خ��

 : و ا�سا نہ کر 

   بھ�جامتو�ن دے خودک�ش نوٹ دی تصاو�ر �ت مواد نوں 
گ

 نا�ا شی�ئ کر نا �

  ن بنا�اہنا خودک�ش نوں   نا ، رومانوی، �ا سنسین خ�ی

  ناخودک�ش دی وجہ آسان کر 

  �ناتنق�د �ا الزام لگا�ن لیئ خودک�ش دا فائدە اڻھا�ت ں �ادو 

 : ںو ا�سا کر 

  ۔ وی بہ�ت ذرائ دےکہ مسئلہ نوں حل کر�ن دے   و اس بات دی �شاند� کر  ع ننی

 جی� خودک�ش توں بچاؤ دی خدمات، کمیونیٹ دے و مدد حاصل کر�ن دے ط��قوں دے بار� وچ معلومات دی ،

ن   وسائل، �ت ہاٹ الئ�ن
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 ں دی مدد کرنا �اخ�االت رکھ�ن وال خودک�ش دے .2

ا دا اے �ت مدد لیئ پکار �محسوس کر ر   دے ت�ار فرد ا�ر کویئ خود ک�ش ۔ دا اےا جانا چا�کیتپہال ڻچ اچ� ط�ح توں ہینڈل  

، �کہ وە    و توں پچھ ہاںاے، �ت ان ، انہ  کتھ� ننی توں ا��  ہاں، �ت اناو دے ساتھ  ہاںکہ �ساں ان  اں نوں دسو کر ر�� ننی

 ۔و �ساں دونوں محفوظ محسوس کر تھ�ج و وشش کر کجگہ مل�ن دی  

ں، �ت ایہہ کہ �ساں نوں او ۔ ایہہ جاننا کہ �ساں سن ر�� و ر� ا�ن وقت اے، �ت سن�ن لیئ ت�ار کول ک�قیین بنائنی کہ �ساں دے  

 ا اے۔دپرواە اے، مایو� وچ مبتال ک� لیئ پہ� توں � �س� دا باعث بن سک

 ؤ اندازە لگا �ساں اس خطر� دی سطح دا  دوںج و مخلص بن س�� �ت ۔ و ، �ت غ�ی ف�صلہ کن بنباادبکھ�، ۔و پرسکون ر�

 ە شخص اے۔اجس وچ 

ورت  ۔ ا�ر �ساں نوں دو�وں نوں ان دی پ��شانیوں دے بار� وچ بتا�ن �ت انہنی محفوظ رکھ�ن دیو نہ کر  جھو�ٹ وعدے �ن

ا ہاںے۔ انددے راز نوں برقرار رکھ�ن دا وعدە نہنی کر سک ہاں�ساں ان �ت و� ہو   ہاںکہ ان  ؤ توں براە راست پچھ�ن توں نہ گھ��

خود نوں نقصان پہنچا�ن دے ط���ت آساین توں قابل  �نوں نقصان پہنچا�ن دا کتنا امکان اے۔ مثال دے طور پر،   آپ دے اپ�ن 

؟    مدد ق��ب اے؟ �رسایئ ننی

 : ورت مند شخص فوری طور پر خطر� وچ نہنی اے، �ت  ا�ر �ن

 بات چ�ت، آرام دی  نالوست دے (د و ر�نمایئ کر  خودک�ش دے خ�االت دا مقابلہ کر�ن دے ط���ت �اد رکھ�ن لیئ ان دی

) مثاال کجھں  امہارت  ں ننی

 ن ؤ دست�اب مدد دے بار� وچ بتا ہاں نوںان  ، جی� خودک�ش توں بچاؤ دی خدمات �ت ہاٹ الئ�ن

  سما��   و دی مدد کر  ہاںکہ �ساں پ�شہ ورانہ مدد حاصل کر�ن وچ ان  نوں دسو انہنی) 
گ

ں، ماہ��ن نفس�ات �ت اارکنک�

 ں دے ذر��) اارکنک  دما�ن صحت دی د�کھ بھال کر�ن وا� 

 و�ش��ش توں آ�اە کر  اپین دے اہل خانہ نوں  ہاںان 

ورت مند شخص فوری طور پر خطر� وچ نظر آ :  ،ڈائل ک��ں 999 ، �ت �ی ا�ر �ن  ف�ی

 ۔ نتک کہ ا�مرجن� �و�ن نہ پہنچ دوںج و ر��ن لیئ رکھ نال دے ہاںک� دوست �ا خاندان دے رکن نوں ان 

 ورت مند شخص ا��ال اے، �ت مدد آ�ن تک اس دے   و مستقل رابطہ رکھ نال ا�ر �ن

۔ ا�رچہ �ساں ان اپین  اںکہ �ساں د�  و ، ہم�شہ ذہن وچ رکھد�اں ہ��اںمدد کر  خطر� وچ ک� دی دی حما�ت   ہاںحدود ننی

دے مسائل نوں "حل" کرنا ہم�شہ ممکن نہنی ہوندا  ہاں، ل�کن اناو دے کر سک  کوششپوری   اپین کر�ن �ت انہنی ام�د دال�ن وچ 

 ۔و ں توں مدد حاصل کر اارکنک۔ خاندان، دوستوں �ت دما�ن صحت دے  و سامنا نہ کر  اے۔ اپ�ن طور پر مشکل صورتحال دا 
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  و �ت ا� دو�� دا خ�ال رکھ و ۔ سنو حما�ت کر  خاندان �ت دوستوں دی .3

 دے تج��ات دی بن�اد پر مختلف نظ��ات �ت اقدار دا  اپین اے کہ پراین �سل �ت نوجوان �سل  ندیسمجھ وچ آ گلایہہ  
گ

زند�

، قبول کر�ن �ت سمجھ�ن لیئ و رک ں را�ئ مختلف ہو، تھوڑی دیر لیئ تھ� ۔ جننی  حامل ۔ ف�ص� �ت الزام نوں ؤ جگہ بنا ، سن�ن

ن دی  ۔و اپ�ن تعلقات دی راە وچ رکاوٹ نہ بنن

 : � کرو �ت � نہ کرو :  و بحث توں گ��ز کر  لنادے  خانداناپ�ن 

 : و نہ کر ا�سا 

  ۔نا مجبور کر  �ت ا� دو�� نوں ا� � عق�دە رکھ�ن 

  ساں نوں چا� دا اے" �ت "�ساں نوں نہنی    : نا الز� ب�انات دا استعمال کر�" ک� نوں عزت دا احساس دال�ن لیئ

...؟" تبد�ل کر�ن دی  و ا چاہکوشش کرن  �ساںں" �ت "� آا دتج��ز کر سکمنی  کرنا چا� دا اے" نوں "� گ
�

 ۔و کر   کوشش

   

 : و کر   ا�سا 

  کرین اے �ا نہنی   گل  �ت کہ خاندان دے اندر س�است   و سمجھوتہ کر  ا�س �ت 

 �توں ہر کویئ لطف اندوز ہوندا اے ہاںجن و د�گر، غ�ی متعلقہ خانداین �گرمیوں وچ مشغول ر 

 ں۔ خ�االت وچ اختالف محبت دی  او �ساں ا� خاندان  اں وی، تاو دے کہ ا�ر �ساں مختلف نظ��ات رکھ  و �اد رکھ

ادف نہنی اے۔ اپ�ن گھر وال  وں نوں اس توں آ�اە کر �اک� دے م�ت

 ت اناپ�ن خ ا اے کہ �ساں دے �ت دا�ر �ساں نوں لگ� ، دے عقائد نوں تبد�ل  ہاں اندان دے خ�االت قطی� مخالف ننی

 ننی  او جو کجھکہ   و ں قبول کر ہاں نو ۔ انہو �ار نہ کر ا �ت  کر�ن 

 

 تصادم توں بچن لیئ تجاو�ز:  نالں دے امختلف س�ا� نظ��ات رکھ�ن وا� دو�� لوگ

 : و نہ کر ا�سا 

 نااپ�ن اظہار توں روکنوں ں اانہ 

  ��نا شئ�ی کر  �ت  بغ�ی فوری طور کی�ت بغ�ی �ت قابل اعتماد ذرائع توں تصدیق حاصل   کی�ت ں نوں احت�اط توں ہضم  اخ

 بھ�جا�ا  
گ

 نا�

 

 : و ا�سا کر 
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 ۔ اس مسئ� نوں ی جگہ رکھ کر د�کھو د ہاںنوں ان آپ�ت اپ�ن  و اپ�ن س�ا� عقائد نوں ا� لم� لیئ ا� طرف رکھ

 ۔کوشش کرو دے نقطہ نظر توں د�کھ�ن دی   ہاںان

  ام کر  مختلف لوگوں دی را�ئ دا را�ئ دا اظہار کر�ن دا  اپین ہر ک� نوں  تھ�ە اے جا۔ تق��ر دی حق��ت آزادی و۔اح�ت

 و�ە �ساں توں مختلف ہو احق حاصل اے، چا�� 

  دکھاندے کر �  سوشل م�ڈ�ا پل�ٹ فارم ا��� �ساں دی ترج�حات دی بن�اد پر پوسٹس �ت نیوز ر�ور�س نوں فل�ٹ

�ں موصول ہو�ن توں  ۔ �ف ا� واحد س�ا� موقف توں خ�� ی اے۔ ا� �ت نقطہ دی را�ئ متعصب ہو سکساڈننی

 ں۔و کر   کوششحاصل کر�ن لیئ مختلف ذرائع توں ا� � خ�� نوں د�کھ�ن دی   نظر 

 دی پوسٹس �ن �ساں نوں برا  ہاںجن و سوچ واریپہ� دو  " کر�ن توںان ف��نڈ" نالں �اں �ت خاندان والادوستہاں ان

 وفاصلہ رکھ مناسب، �ت و غور کر  کر�ن �ت "  ان فالو۔ اس دے بجا�ئ "کرا�ا محسوس  

  ان وچ س�است کرن توں ہوش�ار ر�و استعمال کر  نالسوشل م�ڈ�ا، فورمز �ت گروپ چیٹس نوں احت�اط دے  و۔ مم��
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