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 دماغی تندرستی کو برقرار رکھنے کے بارے میں نکات
 ہانگ کانگ کالج آف سائیکاڻرسٹ

 

 نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیاس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگر

 

ہانگ کانگ کالج آف سائیکاڻرسڻس حوالگی بل کی مجوزه ترمیم کے تناظر میں پیدا ہونے والے حالیہ سماجی واقعات کے رد 

عمل میں کچھ لوگوں کے جذباتی خلفشار پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ تنازعات کے مناظر کا تکلیف ده تجربہ، چاہے 

، ممکنہ طور پر شدید تناؤ کے رد عمل کی عالمات کو متحرک کر سکتا ہے۔ کالج براه راست سامنا ہوا ہو یا میڈیا کے ذریعے

عوام کو یاد دالنا چاہتا ہے کہ ایونٹ کی تازه ترین پیشرفت کی پیروی کرتے ہوئے ہماری اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ 

غی صحت کے خدشات کی نشاندہی کر براه کرم کسی بھی جذباتی رد عمل، خیاالت یا جسمانی عالمات پر دھیان دیں جو دما

 سکتے ہیں۔ 

ہانگ کانگ کالج آف سائیکاڻرسٹ ہر ایک کی توجہ درج ذیل تجاویز پر دالنا چاہیں گے جو آپ کو ذہنی طور پر صحت مند 

رہنے میں مدد کریں گے۔ اپنی دیکھ بھال کے ذریعے، ہم ایک بہتر مستقبل کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ کالج عوام کو ایک 

ہم پیغام دینا چاہتا ہے: موجوده سماجی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے، کچھ کو شدید جذباتی ردعمل کا سامنا ہو سکتا ہے، ا

اور کچھ کو بے بسی اور ناامیدی کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں۔ براه کرم خودکشی یا خود کو تباه کرنے والے خیاالت کے 

ہ جذباتی ہلچل اور خیاالت عام طور پر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوجاتے ہیں۔ ممکنہ اضافے سے خاص طور پر چوکس رہیں۔ ی

براه کرم انہیں آپ کے اعمال پر قبضہ کرنے اور اپنے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ناقابل تالفی نقصان پہنچانے کی اجازت 

ں۔ کالج سب سے اپیل کرتا ہے کہ نہ دیں، معاشرے میں بامعنی حصہ ڈالنے کے مزید مواقع سے محروم ہونے کا ذکر نہ کری

 وه زندگی کی قدر کریں اور اپنے آس پاس کے ہر فرد کا خیال رکھیں۔ 

 

 دماغی تندرستی کو برقرار رکھنے کے بارے میں نکات 

ہمارے احساسات اور رد عمل کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بھی نوٹ کریں۔ کیا ہمارے پاس شدید تناؤ کا  .1

  ردعمل ہے؟

کسی تصادم کے واقعہ کا مشاہده کرنا یا اس کا سامنا کرنا (یہاں تک کہ سوشل میڈیا کے تناظر میں یا دوسرے پلیٹ 

فارمز کے ذریعے) ہمیں کچھ دنوں کے اندر اس کا تجربہ کرنے کا سبب بن سکتا ہے جسے شدید تناؤ کے رد عمل کے 

 طور پر جانا جاتا ہے۔ 

 عالمات میں یہ شامل ہو سکتے ہیں: 

 کیا ہوا اس کے بارے میں سوچنا، یا ہمارے دماغ میں مناظر کی تصویر ہونا • 

 ڈراؤنے خواب آنا• 

 جیسے آپ مسلسل چوکنا ہو   آرام کرنے میں دشواری محسوس کرنا،• 

 اور بے چین محسوس ہونا   سونے میں دشواری محسوس کرنا،• 
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 ز کرنا یا کوئی بھی جو آپ کو یاد دالئے کہ کیا ہواکسی بھی چیز سے گری• 

 یہ سب عام ردعمل ہیں اور آپ کو زیاده پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

اگر آپ کو شک ہے کہ آپ شدید تناؤ کے رد عمل کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں 

 امدد کر سکتے ہیں: کرنا   ہکرنا  اور نکہ درج ذیل 

  دیکھنا۔ کنڈیبہ س کنڈیس ،لمحہ بہ لمحہ پریشان کن خبروں کو :یںکرنہ 

بڑھا سکتی ہے۔ اس کے  کواور تشویش  سڻریمنگ ہماری پریشانی براه راستجیسا کہ پوڈ کاسٹ یا ،خبریں یبصر یسمع

اگر آپ واقعی   یا ،بجائے، اگر آپ خود کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں صرف پڑھنے پر غور کریں

 محسوس کر رہے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے خبروں سے وقفہ لیں، جب تک کہ احساس ختم نہ ہو جائے۔  یپریشان

 

 وه چیزیں جن سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں یا آرام ده محسوس کرتے ہیں : کریں 

یں۔ اگر آپ کا دوست یا پیار کرنے واال جذباتی، غصہ، الگ وقت گزار اور دیں کے لیے وقت رکھنےاپنے آپ کو پرسکون 

جس سے وه بات کرنے  محسوس کر رہا ہے، تو ان کی مدد کریں کہ وه کسی ایسے شخص کو تالش کریں نا اُمیداور   ,مایوس

 ۔ بھاری احساسات کو اپنے سینے سے اتارنے سے وه بہت بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ یںکے لیے بھروسہ کر سک

 

ہفتوں سے زیاده عرصے سے شدید تناؤ کی عالمات کا تجربہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ وه  4اگر آپ، یا آپ کے دوست، مسلسل 

مره کی زندگی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، تو آپ کو پوسٹ ڻرامیڻک اسڻریس ڈس آرڈر آپ کے کام یا یہاں تک کہ آپ کی روز

 ) ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں، جلد از جلد پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ ایس ڈی پی ڻی(

 

 جب ڈپریشن دستک دے تو دھیان رکھیں  .2

 دوسری طرف، کچھ لوگ پریشان کن خبریں دیکھنے کے بعد اداس یا افسرده محسوس کرتے ہیں۔ 

  اداس محسوس کرنے اور افسردگی میں کیا فرق ہے؟

 ایک عام جذبہ ہے۔ یہ احساس گھنڻوں سے چند دنوں تک ره سکتا ہے، لیکن یہ آخرکار گزر جائے گا۔ اداسی 

ہفتے یا اس سے زیاده عرصے تک برقرار  2تاہم،بہت طویل رہتا ہے. اداسی، غصے یا پریشانی کے احساسات ڈپریشن 

ره سکتے ہیں۔ آپ اپنے جسم میں تبدیلیاں بھی محسوس کر سکتے ہیں، جیسے کہ بھوک میں کمی، وزن میں کمی، اور 

الت بھی نفی میں ڈوب جائیں، اور آپ دن بھر تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے بے خوابی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خیا

بیکار، بے بس اور ناامید محسوس کر سکتے ہیں۔ شدید حالتوں میں، ڈپریشن آپ کے اسکول، کام، سماجی زندگی کو 

متاثر کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ خودکشی کے خیاالت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسی عالمات 

 ه کرم جلد از جلد پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ میں سے کوئی ہے تو، برا

 مزید معلومات کے لیے، اس دستاویز کے آخر میں موجود ہائپر لنکس کے ذریعے ویڈیوز دیکھیں۔ 

 

 ہاٹ الئنز اور مدد کہاں سے حاصل کریں  .3

 اگر آپ کو فکر ہے کہ آپ یا آپ کے دوست کی درج ذیل حالتیں ہیں: 
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 ) پوسٹ ڻرومیڻک اسڻریس ڈس آرڈر یا کوئی ایسی حالت جو شدید تناؤ کے رد عمل سے پیدا ہوئی ہو 1

 ) ڈپریشن کی عالمات 2

 ) خودکشی کے خیاالت 3

 پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں سماجی کارکن، مشیر، طبی ماہر نفسیات، جنرل پریکڻیشنرز، یا ماہر نفسیات) جلد از جلد۔ 

 

آپ مدد حاصل کرنے کے لیے درج ذیل ہاٹ الئنز پر بھی کال کر سکتے ہیں یا پیشہ ور افراد سے حوالہ طلب کر 

 سکتے ہیں 

 سروس رابطہ کی تفصیالت ہاٹ الئن کا نام / ہاٹ الئن آرگنائزیشن

 (ایمرجنسی ایموشنل سپورٹ سروسز)

 ڻرسٹا ادار یراتیخ ہانگ کانگ جاکی کلب

9121 2012 

 

FB / IG: 

hkopenup 

 گھنڻے 24

 گھنڻے 24 0000 2382 خدمات یروک تھام ک یک یخودکش

 گھنڻے 24 2222 2389 سامری دوست ہانگ کانگ

 گھنڻے 24 7350 2466 ہسپتال اتھارڻی مینڻل ہیلتھ ڈائریکٹ

 گھنڻے 24 2255 2343 ہاٹ الئن یبہبود ک یمحکمہ سماج

 گھنڻے 24 18281 نگ واه گروپ آف ہاسپڻلز کرائسز سنڻرت

 بیپڻسٹ اوئی کوان سروس

 صحت یاتینفس یبچوں اور نوعمروں ک

3413 1543 09:00-18:00 

 (پیر تا جمعہ)

 02:00-14:00 8899 2777 ہانگ کانگ فیڈریشن آف یوتھ گروپس
 (پیر تا ہفتہ)

 - 1180 3628 مدد یاتیکراس نفس ڈیہانگ کانگ ر

   )ینیاور چ یزی(انگر

 17:00-10:00 7709 2635 اسڻیورڈز
 (پیر تا جمعہ)

 پیر تا جمعہ 6622 2711 ہانگ کانگ یوتھ ویمنز کرسچن ایسوسی ایشن
14:00-16:00 

 (فیمیل ہاٹ الئن)

والدین کی  -شنیا یسوسیگرلز کلب ا نڈیبوائز ا یہانگ کانگ ک

 ہاٹ الئن

2866 6388 19:00-21:30 
 (کاونسلنگ ہاٹ الئن)
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 16:00-14:00 0010 2548 ہاٹ الئن تنگ واه گروپ آف ہسپتال ئرزیتنگ واه ک
 (پیر تا بدھ)

 

 

 رکھیں؟  ڻھیک کیسےذہنی طور پر وں کوپیاراور اپنے   ہم اپنے آپ کو 

 خودکشی کی خبریں شیئر کرتے وقت کیا کریں اور کیا نہ کریں:  .1

اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ ناگزیر ہے کہ ہر کوئی کم و بیش شوقیہ رپورڻر بن گیا ہے۔ تاہم، خود کشی 

سے متعلق کوئی خبر بھیجنے یا شیئر کرنے سے پہلے براه کرم دو بار سوچیں کہ کیا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو 

 ری ہے، تو براه کرم درج ذیل باتوں کو نوٹ کریں: خودکشی سے متعلق خبر یا معلومات کا اشتراک کرنا ضرو

 :یںمت کر

 ۔ناکر ئریش ای ناجیاور مواد کو آگے بھ ریتصاو ینوٹ ک یکے خودکش یمتوف 

 نا.بنا زیخ یسنسن ای ،یرومانو ح،یکو تسب یخودکش 

 ۔ناوجہ آسان کر یک یخودکش 

 ۔ناکا فائده اڻھا یخودکش ےیالزام لگانے کے ل ای دیدوسروں پر تنق 

 کریں:

 ۔ںیبہتر ذرائع ہ یکہ مسئلہ کو حل کرنے کے اور بھ ںیکر ینشاندہ یاس بات ک 

 کے  یونڻیخدمات، کم یسے بچاؤ ک یخودکش سےیج ں،یمعلومات د ںیکے بارے م قوںیمدد حاصل کرنے کے طر

 وسائل، اور ہاٹ الئنز

 

 مدد کرنا یرکھنے والوں ک االتیکے خ یخودکش .2

. اگر کوئی خود کشی محسوس کر رہا ہے اور مدد کے ناچاہیے۔ اچھی طرح سے سنبھالسب سے پہلے رابطے میں ہونا 

لیے پکارتا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ وه کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، اور ان سے 

 ایسی جگہ ملنے کی کوشش کریں جہاں آپ دونوں محفوظ محسوس کریں۔ 

کہ آپ کو  ہیاور  ں،یجاننا کہ آپ سن رہے ہ ہیآپ کے پاس کافی وقت ہے، اور سننے کے لیے تیار رہیں۔  یقینی بنائیں کہ

 ۔ ہو سکتا ہے عہیکا ذر یتسل یپہلے سے ہ ےیکے ل یمبتال کس ںیم یوسیپرواه ہے، ما

 صلہیف ریکھلے، احترام، اور غ پُر سکون، تو  آپ وه شخص ہے ںیجس م ںیسطح کا اندازه لگائ یجب آپ اس خطرے ک

 ۔  ںیسچے اور مخلص بن ،ںیکن بن

۔ اگر آپ کو دوسروں کو ان کی پریشانیوں کے بارے میں بتانے اور انہیں محفوظ رکھنے کی ںیجھوڻے وعدے نہ کر

ضرورت ہو تو آپ ان کے راز رکھنے کا وعده نہیں کر سکتے۔ ان سے براه راست پوچھنے سے نہ گھبرائیں کہ ان کے 

پہنچانے کے طریقے آسانی سے  اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا کتنا امکان ہے۔ مثال کے طور پر، کیا خود کو نقصان

 قابل رسائی ہیں؟ کیا مدد قریب ہے؟ 

 اگر ضرورت مند شخص فوری طور پر خطرے میں نہیں ہے، تو: 
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خودکشی کے خیاالت سے نمڻنے کے طریقے یاد رکھنے کے لیے ان کی رہنمائی کریں (دوست کے ساتھ بات چیت  ●

 کرنا، آرام کرنے کی مہارتیں کچھ مثالیں ہیں) 

 انھیں دستیاب مدد کے بارے میں بتائیں، جیسے خودکشی سے بچاؤ کی خدمات اور ہاٹ الئنز  ●

انھیں بتائیں۔ جان لیں کہ آپ پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں گے (سماجی کارکنوں، ماہرین  ●

 نفسیات اور دماغی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کے ذریعے) 

 ۔ںیسے آگاه کر شیتشو یکو اپن ان کے اہل خانہ ●

 ، پھر:999ں،یڈائل کر یابھدے تو  یدکھائ ںیطور پر خطرے م یاگر ضرورت مند شخص فور

 ۔ںیسروسز نہ پہنچ یمرجنسیجب تک کہ ا ںیرکھ ےیخاندان کے رکن کو ان کے ساتھ رہنے کے ل ایدوست  یکس ●

مدد  یک یکس ںیم خطرے۔ںیہے، تو مدد آنے تک اس کے ساتھ مستقل رابطہ رکھ الیاگر ضرورت مند شخص اک ●

 ںیدالنے م دیام ںیکرنے اور انہ تیحما ی۔ اگرچہ آپ ان کںیحدود ہ یاپن یکہ آپ ک ںیرکھ ںیذہن م شہیکرتے وقت، ہم

اپنے طور پر مشکل ہوتا ہے۔  ںیممکن نہ شہیان کے مسائل کو "حل" کرنا ہم کنیل ں،یکوشش کر سکتے ہ یپور یاپن

  ۔ںیصحت کے کارکنوں سے مدد حاصل کر یدوستوں اور دماغ ن،۔ خانداںیصورتحال کا سامنا نہ کر

 

 ںیرکھ الیدوسرے کا خ کیاور ا ںی۔ سنںیکر تیحما یخاندان اور دوستوں ک .3

یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانی نسل اور نوجوان نسل اپنی زندگی کے تجربات کی بنیاد پر مختلف نظریات اور اقدار 

کا حامل ہے۔ جہاں رائے مختلف ہو، تھوڑی دیر کے لیے رکیں، سننے، قبول کرنے اور سمجھنے کے لیے جگہ بنائیں۔ 

 ہونے دیں۔  فیصلے اور الزام کو اپنے رشتوں کی راه میں حائل نہ

  :ںینہ کر ایاور ک ںیکر ای: کںیکر زیاپنے اہل خانہ کے ساتھ بحث سے گر

 نہ کریں: 

 ایک دوسرے کو ایک ہی عقیده رکھنے پر مجبور 

  ضروری بیانات کا استعمال کریں: "آپ کو چاہیے" اور "آپ کو نہیں کرنا چاہیے" کی جگہ "میں تجویز کر سکتا

 ؟" کسی کو عزت کا احساس دالنے کے لیے…کوشش کرنا پسند ہےہوں" اور "کیا آپ چاہیں گے؟" 

  

 کریں: 

 آپس میں ایک معاہدے پر پہنچیں کہ آیا خاندان کے اندر سیاست پر تبادلہ خیال کرنا ہے 

 لطف اندوز ہوتا ہے  یمشغول ہوں جن سے ہر کوئ ںیم وںیسرگرم یمتعلقہ خاندان ریغ گر،ید 

 یکم یاختالف محبت ک ںیم االتی۔ خںیخاندان ہ کیآپ ا یتب بھ ں،یرکھتے ہ اتیکہ اگر آپ مختلف نظر ںیرکھ ادی 

 ۔ںیہے۔ اپنے گھر والوں کو اس سے آگاه کر ںیکے مترادف نہ

 کرنے  لیتو ان کے عقائد کو تبد ں،یمخالف ہ یقطب االتیاگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اور آپ کے خاندان کے خ

  ںیکہ وه کون ہ ںیقبول کر ںی۔ انہںیپر اصرار نہ کر

 

 مختلف سیاسی خیاالت رکھنے والے دوسرے لوگوں کے ساتھ تصادم سے بچنے کے لیے نکات: 
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 نہ کریں: 

 ناانہیں اپنے اظہار سے روک 

 ای ئریطور پر ش یفور ریبغ ےیحاصل ک قیاور قابل اعتماد ذرائع سے تصد ریبغ ےیسے ہضم ک اطیخبروں کو احت 

 ناجیآگے بھ

 

 : کریں

 ۔ یںسیاسی عقائد رکھیں۔ ایک لمحے کے لیے ایک طرف اور اپنے آپ کو ان کے جوتوں میں رکھ اپنے اپنے

 مسئلہ کو ان کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں 

 رائے کا اظہار  یکو اپن یوه ہے جہاں ہر کس یآزاد یقیحق یک بولنے۔ںیرائے کا احترام کر یمختلف لوگوں ک

 سے مختلف ہوں۔  رائے کیکرنے کا حق حاصل ہے، چاہے وه آپ

 ۔ ںیرپورڻس کو فلڻر اور دکھاتے ہ وزیپر پوسڻس اور ن ادیبن یک حاتیترج یفارم اکثر آپ ک ٹیپل ایڈیسوشل م

اور  کیہے۔ ا یرائے متعصب ہو سکت یموصول ہونے سے ہمار ںیموقف سے خبر یاسیواحد س کیصرف ا

  ۔ںیکوشش کر یک کھنےیخبر کو د یہ کیمختلف ذرائع سے ا ےینقطہ نظر حاصل کرنے کے ل

 پوسڻس نے آپ کو برا  یجن ک ںی" کرنے سے پہلے دو بار سوچیدوست ریان دوستوں اور خاندان والوں کو "غ

  ںیاور آرام ده فاصلہ رکھ ں،ی" پر غور کریرویپ ری۔ اس کے بجائے "غایمحسوس ک

 اریکرنے سے ہوش استیس ںی۔ ممبران مںیکے ساتھ استعمال کر اطیکو احت ڻسیفورمز اور گروپ چ ا،یڈیسوشل م 

 ںیرہ


