دﻓﻊ ﮐﻧﻧده ھﺎی اﺳﺗرس
رواﺑط ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ

ﺧواب ﺑﺎ
ﮐﯾﻔﯾت

ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺗﻌﺎدل

ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ دوران ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧﺗﯽ را ﻣﯽ ﮔذراﻧﯾم .ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ،ﭘﺎﻧدﻣﯽ ﮐووﯾد 19-ﺗﻐﯾﯾر،
ﺿرر و ﻏم ﺑﮫ ھﻣراه داﺷﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﻋث اﺳﺗرس ﺑﺳﯾﺎری ﺷده اﺳت.
اﮔرﭼﮫ اﯾن اﺳﺗرس ﻣﻣﮑن اﺳت زﯾﺎد ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد ،اﻣﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﻧﺟﺎم
دھﯾم ﺗﺎ ﺑدن و ذھﻧﻣﺎن را آرام ﮐﻧﯾم.

دﻓﻊ ﮐﻧﻧده ھﺎی
اﺳﺗرس

ﻣراﻗﺑت ذھﻧﯽ

ﺗﺟرﺑﮫ طﺑﯾﻌت

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﺗﻣرﯾن ھﺎی ﺑﺎ ﺣﺿور
ذھن

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾراﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺗرس ﺑر روی ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذارد ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﮐﮫ آن را زود ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر و
ﺑرای ﻣدﯾرﯾت آن ﺗﻼش ﮐﻧﯾم .اﺳﺗرس ﭼﮕوﻧﮫ در ﺑدن ،اﺣﺳﺎﺳﺎت و رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﭘدﯾدار ﻣﯽ
ﺷود؟
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺧودﻣﺎن ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷﯾم .ھﻣﺎن ﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮐرﯾﺳﺗﯾن ﻧف ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﺣﻘﻖ اﺳت
ﻣﯽ ﮔوﯾد» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑﮫ ﺧود ،ﺑﮫ ﺧودﻣﺎن ھﻣﺎن ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و اھﻣﯾﺗﯽ را ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
دوﺳﺗﻣﺎن ﻣﯽ دھﯾم« .ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺗﺎ از ھﻣﯾن اﻻن ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن ﻣﮭرﺑﺎن
ﺑﺎﺷﯾد؟
ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ھر روز ﺑرای اﻧﺟﺎم ﺣداﻗل ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ ﻟذت ﺑﮫ ھﻣراه دارد زﻣﺎن
ﺑﮕذارﯾم .ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾپ ﮔرﺑﮫ ﺑﺧﻧدﯾد .ﮐﺗﺎب ﺑﺧواﻧﯾد ﯾﺎ ﭘﺎزل ﺣل ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﮔل
ﺑﺧرﯾد .ﺑﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن اھﻣﯾت دارد ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﮏ ﻓﻧﺟﺎن ﭼﺎی ﺑﻧوﺷﯾد .ھﻣﮫ ﻣﺎ
ﻟﯾﺎﻗت ﻟذت در زﻧدﮔﯽ را دارﯾم ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در دوران ﺳﺧت!
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت و ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺻوص ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗرس ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﻧﻣﺎﯾﯾم .دﻓﻊ ﮐﻧﻧده ھﺎی ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳﺗرس ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد!

ﻣﻧﺎﺑﻊ :ﺑوﺷﺎن دی ،و دﯾﮕران .ﻧﻘﺷﮫ راه ﺗﺎب آوری :ﮔزارش ﺟراح ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ درﺑﺎره ﺗﺟﺎرب ﺳﺧت
ﮐودﮐﯽ ،اﺳﺗرس ﺳﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺗﯽ .دﻓﺗر ﺟراح ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ • .2020 ،راھﻧﻣﺎی ﺟراح ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ:
ﮐﺎھش اﺳﺗرس در زﻣﺎن ﮐووﯾد.19-

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓوق در آدرس ﻣوﺟود اﺳت
https://osg.ca.gov/additional-information-and-links-for-support/
اﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﺗوﺳط ھﯾﺋت ﻣﺷﺎور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺟﻣﻊ ﺑﮭﺑود ﮐﯾﻔﯾت ) (CALQICو ﯾﺎدﮔﯾری ﺟﻣﻌﯽ
ACEھﺎ ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.

راه ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﺳﺗرس را دﻓﻊ ﮐﻧﯾم
ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻗدرت و ﻣﻘﺎوﻣت دروﻧﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ و اﺳﺗرس ﻣواﺟﮫ
ﺷوﯾم .ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از اﯾن دوران ﭘر اﺳﺗرس ﻋﺑور ﮐﻧﯾد؟ در اﯾﻧﺟﺎ
ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر از راھﮑﺎرھﺎی دﻓﻊ اﺳﺗرس را ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت .ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﮐدام ﯾﮏ از اﯾده
ھﺎی ﺟدﯾد را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد؟ ﺑﮫ ﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺗﺧﺻص روش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
ﺑدن و ذھﻧﺗﺎن ﺟواب ﻣﯽ دھﻧد ھﺳﺗﯾد .درﺑﺎره اﯾﺟﺎد ﻧﻘﺷﮫ ای ﺑرای ﺧودﺗﺎن در ﺟﮭت ﮐﻣﮏ
ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت اﺳﺗرس ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
اﯾن ﺻﻔﺣﮫ را ﺑرﮔرداﻧﯾد ﺗﺎ راه ھﺎی ﺗﻘوﯾت ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎی دﻓﻊ اﺳﺗرس را ﺑﯾﺎﺑﯾد.
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ﻣراﻗﺑت ذھﻧﯽ

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ ﺧواھﯾد ،در دﺳﺗرس
ھﺳﺗﻧد.
□ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود درﺑﺎره اﺣﺳﺎس اﻓراد ﺧﺎﻧواده ﺻﺣﺑت
ﮐﻧﯾد.
□ ﺧﺑرھﺎ ﯾﺎ ﻣﺣﺗوای رﺳﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ھﺳﺗﻧد
را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
□ ﺑرای ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در زﻣﺎن اﺳﺗرس ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﯾﺎ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد.
□ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺣﻣﺎﯾت ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد .ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾد از اﯾن آدرس ﺷروع ﮐﻧﯾد
https://covid19.ca.gov/resources-for/emotional-support-and-well-being

و اﯾده ھﺎی ﺧودﺗﺎن در اﯾﻧﺟﺎ!

ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ

راه ھﺎﯾﯽ ﻣﻔرح ﺑرای ﺣرﮐت ،ﺣرﮐت و ﺣرﮐت ﮐردن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد!
□ راه ھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺣرﮐت روزاﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوب
ﻣﯽ دھﻧد ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.
□ زﻣﺎن ھﺎﯾﯽ را ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرﺧﯾزﯾد ،ﺑدن ﺧود
را ﮐﺷش دھﯾد و در طول روز ﮐﺎری ﺗﺎن ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد.
□ راه ﺑروﯾد ﯾﺎ ﺑدوﯾد .ﺑرﻗﺻﯾد .ﺣرﮐﺎت ﮐﺷﺷﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﭼﻧد ﺣرﮐت ﭘرواﻧﮫ ،ﺷﻧﺎ ﯾﺎ دراز ﻧﺷﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد.
□ ﭘرﺗﺎب و درﯾﺎﻓت ﺗوپ ،ﭘرﺗﺎب ﻓرﯾزﺑﯽ ،طﻧﺎب زﻧﯽ ﯾﺎ
ﺣرﮐت ﺣﻠﻘﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
ﺗﻣرﯾن ﺑﺎ ﺣﺿور ذھن

ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد .ﻧﻔس ﻋﻣﯾﻖ ﺑﮑﺷﯾد.
□ در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺗوﺟﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺣﺎﻻت ﻓﯾزﯾﮑﯽ و
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﻣﻌطول ﮐﻧﯾد.
□ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻧﻔﺳﺗﺎن ﻣﻔﯾد اﺳت ،ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮫ دم و ﺑﺎز دم اﻧﺟﺎم دھﯾد.
□ ﺑﮫ ﺳﮫ ﭼﯾز ﮐﮫ ﺑﺎﺑت آن ھﺎ ﺷﮑرﮔزار ھﺳﺗﯾد ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
□ از ﯾﮏ اﭘﻠﯾﮑﯾﺷن ﺣﺿور ذھن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد )ﺑرای

ﻣﺛﺎلInsight Timer، UCLA Mindful، 10% ،
.(Happier

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر
ﻣﻧﺎﺑﻊ را در  1-1-2ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد:
http://www.211ca.org
ﺧط ﺗﻠﻔن ﮐﻣﮏ ﺑرای واﻟدﯾن و ﺟواﻧﺎن:
) 1-855-427-2736از  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  8ﺷب(

□ دﻋﺎ ،ﻣدﯾﺗﯾﺷن و/ﯾﺎ ﯾوﮔﺎ را ﺑﺧﺷﯽ از روﺗﯾن روزاﻧﮫ
ﺧود ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺗﺟرﺑﮫ طﺑﯾﻌت

ﺑﯾرون ﺑروﯾد ،ھوای ﺗﺎزه ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد ،آﻓﺗﺎب را ﺣس ﻧﻣﺎﯾﯾد.
□ ھر روز ﺑﯾرون ﺑروﯾد!

ﺧط ﺗﻠﻔن ﺑرای درد دل ﺑﺎ اﺷﺧﺎص دﯾﮕر:
 1-855-845-7415ﺣﻣﺎﯾت ﻏﯾر اورژاﻧﺳﯽ )(7/24

□ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد .ﻧور آﻓﺗﺎب ﯾﺎ ﺑﺎران را روی
ﺻورت ﺧود ﺣس ﮐﻧﯾد.

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ إﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد در ﺑﺣران ﻗرار دارﯾد،
ﺧطوط ﺗﻠﻔن ﺟﮭت ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن را در اﯾن آدرس ﺑﯾﺎﺑﯾد
https://covid19.ca.gov/ resources-foremotional-support-and-well-being/

□ ھوای ﺗﺎزه ﺗﻧﻔس ﮐﻧﯾد.
□ ﮔل ھﺎ را ﺑﺑوﯾﯾد ،روی ﺳﺑزه ھﺎ راه ﺑروﯾد ،ﺑﮫ ﭘرﻧدﮔﺎن
ﮔوش ﮐﻧﯾد ،درﺧﺗﯽ را ﻟﻣس ﻧﻣﺎﯾﯾد.

رواﺑط ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ

ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده زﻣﺎن ﺑﮕذراﻧﯾد .ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ھﻣﮑﺎران ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
□ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ارﺗﺑﺎط ﺑرﻗرار ﮐﻧﯾد.
▪ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﯾﺎ ﭼت وﯾدﺋوﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد.
▪ ﭘﯾﺎم ﯾﺎ ﻋﮑس ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
▪ ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ﯾﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺑﻔرﺳﺗﯾد.
▪ ﺑﺎ ھم ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدم ﺑزﻧﯾد.
□ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﻣﺷﺎرﮐت ﮐﻧﯾد.
□ راه ھﺎی ﯾﺎﻓﺗن ﺣﻣﺎﯾت در ﻣﺣل ﮐﺎر را ﺑﯾﺎﺑﯾد.
ﺧواب ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت

ﺑﺧواﺑﯾد ،ﭼرت ﺑزﻧﯾد و اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد.
□ ﻣﺣﻠﯽ آرام ،ﺧﻧﮏ و ﺑدون ﺣواس ﭘرﺗﯽ ﺑرای ﺧواب اﯾﺟﺎد
ﮐﻧﯾد.
□ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﺗراﺣت ﮐردن و ﺧواﺑﯾدن ﺳﺧت اﺳت ،ﺑﺎ
ﺧودﺗﺎن ﺻﺑور ،ﻣﮭرﺑﺎن و ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑﺎﺷﯾد.
□ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھر روز در ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗﮫ و ﺑﯾدار
ﺷوﯾد.
□ از وﺳﺎﯾل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ،ﮐﺎﻓﺋﯾن ،اﻟﮑل و ورزش ﻧزدﯾﮏ
زﻣﺎن ﺧواب ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺗﻌﺎدل

ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد وﻋده ھﺎی ﻣﻧظم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﻏذا ﺑﺧورﯾد.
□ ﻓﺿﺎﯾﯽ آرام ﺑرای ﻧﺷﺳﺗن و ﻟذت ﺑردن از ﻏذاﯾﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾد.
□ ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺗﻧوﻋﯽ از ﻏﻼت ﮐﺎﻣل ،ﻣﯾوه ھﺎ و
ﺳﺑزی ھﺎ را در وﻋده ھﺎی ﻏذاﯾﯽ و ﻣﯾﺎن وﻋده
ھﺎ ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد.
□ از ﺷﮑر ،اﻟﮑل و ﻏذاھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﭘروﺳس ﺷده ﮐﻣﺗر
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

