
 التعامل مع الضغوط 
 

 

) تؤثر على حیاتنا الیومیة. وال یزال 19-حتى مع عودة األجواء في والیة فیرمونت لطبیعتھا، ال تزال جائحة كورونا (كوفید
المھنیة یتعافى الكثیرون من الصعوبات الصحیة والمالیة وغیرھا. وقد یكون التحول إلى العادات أو القواعد الجدیدة في حیاتنا 

 والشخصیة أمًرا صعبًا، كما تختلف استجاباتنا لھا. 

بعد التوقف لفترة طویلة عن التواصل الشخصي، من المھم أن تضع في اعتبارك تأثیر ھذه الصعوبات علینا وعلى مجتمعاتنا. 
عادة التواصل الشخصي.  وفي حین ساعدت التكنولوجیا الكثیر منا على البقاء على تواصل، قد تتباین حماستنا وقلقنا بشأن إ

مجموعة من النصائح لمساعدتنا على االستمرار في   (رابط باللغة اإلنجلیزیة) إدارة الصحة العقلیة في فیرمونتوقد قدمت 
ف على قائمة شاملة بالموارد (رابط باللغة اإلنجلیزیة).مسار اندماج مجتمعاتنا معًا.   تعرَّ

ف على الحقائق   تعرَّ

 سالمة اللقاحات وفعالیتھا) آخذةٌ في التطور، وكذلك األدلة المتزایدة بشأن 19-ال تزال معطیاتنا عن جائحة كورونا (كوفید 
(رابط باللغة  مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھایة فیرمونت و . وتوفر إدارة الصحة بوال(رابط باللغة اإلنجلیزیة)

  معلومات مستمدة من بیانات دقیقة ومحدثة ویسھل الوصول إلیھا. وفي بعض األحیان، تقدم المصادر اإلعالمیة اإلنجلیزیة)
) بأدلة ال یمكن التحقق منھا أو معلومات مجتزأة یمكن أن تتسبب في انتشار معلومات 19-تقاریر عن جائحة كورونا (كوفید

مضللة وتكون لھا عواقب غیر مقصودة. ویمكن أن یساعد إدراكنا للتعامل مع وسائل التواصل االجتماعي في إبطاء انتشار 
 العقلیة بشكٍل عام. المعلومات المضللة وأن یُحّسن سالمتنا 

 

 

  

https://mentalhealth.vermont.gov/
https://mentalhealth.vermont.gov/services
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/about-covid-19-vaccines-vermont
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


 اللُّطف مھم

) حیاتنا الیومیة وغیّرت جمیع جوانب حیاتنا تقریبًا. وفي حین نواصل التعافي وإعادة االندماج 19-قلبت جائحة كورونا (كوفید
ل  في المجتمع، من المھم أن نكون لطفاء مع أنفسنا واآلخرین. فقد أطلت علینا الجائحة بضغوطھا وصدمتھا التي ال تزا

مستمرة حتى اآلن. ومن الطبیعي أن نشعر بالقلق والخوف واأللم مع استمرار تغیر األمور. فلنكن لطفاء ألننا نعید جمیعًا  
 اكتشاف خطواتنا التالیة.

على أن نكون أكثر مراعاةً ألنفسنا ولآلخرین. ویمكن أن تكون  (رابط باللغة اإلنجلیزیة) عاطف مع الذاتالتیمكن أن یساعدنا 
أنشطة مثل كتابة الیومیات وممارسة التمارین الریاضیة وتناول األطعمة المغذیة، من بین أمور أخرى، مفیدة ونحن نمضي 

 ازاتنا الصغیرة والكبیرة ھذا العام بشكٍل إیجابي على رفاھیتنا.قدًما. كما یمكن أن یؤثر تذكیر ألنفسنا واآلخرین بإنج

 (فیدیو باللغة اإلنجلیزیة)  كیف نحافظ على سالمتنا في المنزل في فیرمونت
 إتاحة الفرصة للتعافي

) ال تزال قائمة، ال یزال القلق مستمًرا بشأن كیفیة 19-في حین أن مخاوفنا من التأثیرات الصحیة لجائحة كورونا (كوفید
المضي قدًما في ھذا الواقع الجدید، وھو أمٌر غیر مألوف بالنسبة لنا. وسیساعدنا تحدید محفزاتنا ومخاوفنا على تخطي األزمة.  

لثقة لدى كٍل منا. كما یمنحنا قضاء بعض الوقت في التحقق من مشاعرنا فرصة لبناء وعي  فقد تتباین مستویات الراحة وا
أكبر. لكن ما الذي یمكننا فعلھ للتأقلم؟ كیف نمضي قُدًما في ظل األعباء التي طرأت العام الماضي؟ ھل نشعر وحدنا بالقلق؟  

والدخول في حوارات مع آخرین أن یخفف من شعور الضغط ھذا   (رابط باللغة اإلنجلیزیة) أسالیب بسیطةیمكن الستخدام 
 ویمدنا بمزیٍد من الدعم. 

 الخبرات توحدنا 

یمكننا االتحاد مع اآلخرین في ھذه التجربة المشتركة الملیئة بالحزن وعدم الیقین بتحدید مخاوفنا والتحدث عن حاجتنا للدعم، 
كي یتجدد األمل في المستقبل. ھل ھناك شيء تود إنجازه وترید مشاركتھ مع اآلخرین؟ یمكن أن یكون العثور على مجموعة  

طلق، مع خلق مساحة لمشاركة خبراتنا. ألسَت  للركض أو البستنة معھا طریقة ممتعة للتفاعل بأمان مع اآلخرین في الھواء ال
 مستعًدا للقاء شخصي؟ استمر في استخدام التكنولوجیا للتواصل والتحدث عن كیفیة المضي قدًما. 

 اجعل الرعایة الذاتیة أولویة 

مجرد  یصبح تخصیص بعض الوقت ألنفسنا أصعب عند مواجھتنا لحالة طوارئ وتأثیراتھا المستمرة. فقد یبدو األمر وكأنھ
، مثل الیوجا أو تقلیل الضغط  (رابط باللغة اإلنجلیزیة) أسالیب تخفیف الضغطشيء آخر یجب القیام بھ. لكن المشي وممارسة 

و قراءة كتاب أو مقال ممتع، یمكن أن یغیر حالتنا المزاجیة. وقد ثبت أیًضا أن ھذه الممارسات من شأنھا القائم على العقالنیة أ
 تقویة جھاز المناعة لدینا.

 إعادة بناء روتین صحي 

) ومخاوف اإلصابة بالمرض روتیننا الیومي. ویمكن أن یؤدي تعطیل ممارساتنا الیومیة أو 19-غیَّرت جائحة كورونا (كوفید
  قافھا لفترة من الوقت إلى زیادة قلقنا. وقد یمثل إعادة بناء ھذا الروتین تحدیًا آخًرا. بدًءا من الیوم، یمكننا إنشاء الروتین الذيإی

یدعم رفاھیتنا أو إعادة تنفیذه. ویمكن أن یساعدنا بدء الیوم بالسیر في الھواء الطلق أو ممارسة التمارین على تخصیص وقت  
أن یساعد اختیار األنشطة المسائیة الممتعة مثل مشاھدة فیلم أو الكتابة في دفتر یومیات أو العزف على آلة   لصحتنا. كما یمكن

موسیقیة أو ممارسة لعبة وبالطبع التحدث مع األصدقاء واألسرة على الوصول إلى روتین إیجابي. وتُعد العودة إلى األنشطة  
 المجال للمشاركة االجتماعیة أمًرا أساسیًا الستمرار رفاھیتنا. الجماعیة والمحافظة على النشاط البدني وإفساح

https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-power-of-self-compassion
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-power-of-self-compassion
https://www.health.harvard.edu/healthbeat/the-power-of-self-compassion
https://www.healthvermont.gov/file/how-were-staying-safe-home-vermont
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/care-for-yourself.html
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress


 إلى أین تذھب مع الحزن والخسارة 

ال یزال یعاني الكثیر من الحزن والخسارة بسبب الجائحة. فربما فقدت أحد أحبابك ولم تتمكن من التواجد عند وفاتھ. أو ربما  
ء والعائلة. حتى لو لم تفقد أحد األحبة، فإن بعضنا فقد وظیفتھ أو لم تتمكن من الحداد على وفاة شخٍص ما بصحبة األصدقا

 صحتھ أو الوقت الذي یقضیھ مع األصدقاء والعائلة. فالحزن رد فعل طبیعي. 

تستمر تبعات الخسارة والحزن لفترة طویلة وتستغرق وقتًا لمعالجتھا. قد یأتي الشعور بالحزن أو العیش مع شعور عام 
خاصةً عندما ال تنتھي ھذه المشاعر. ولكٍل منا طریقتھ للحزن أو التعبیر عن شعوره بالخسارة. إلى جانب  -بالخسارة كمفاجأة 

ھذه الصعوبات، قد یبدو اإلحساس بالتجدید وإعادة االتصال وكأنھ تناقض صارخ. ولكن یساعدنا إدراك مجموعة المشاعر  
 معًا. األكبر التي تستمر في الظھور والتواصل معھا على التعافي

 (رابط باللغة اإلنجلیزیة) تعرف على المزید عن التعامل مع الحزن  •
 (رابط باللغة اإلنجلیزیة) )19-إذا فقدت أحد أحبابك خالل جائحة كورونا (كوفید •
 (رابط باللغة اإلنجلیزیة) إذا شعرت بالخسارة بسبب التغییرات في الروتین الیومي وطرق المعیشة •

). 19-) مساعدة مالیة لمصاریف الجنازة المرتبطة بجائحة كورونا (كوفیدFEMAتُقدم الوكالة الفیدرالیة إلدارة الطوارئ (
 .(رابط باللغة اإلنجلیزیة) )19-المساعدة المالیة لمصاریف الجنازة المرتبطة بجائحة كورونا (كوفید تعرف على المزید عن 

 

https://mentalhealth.vermont.gov/sites/mhnew/files/documents/COVID19/GriefLossSupport.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/grief-loss.html#loved-one
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/stress-coping/grief-loss.html#anchor_1591969404135
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance
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