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خدمات الصحة النفسية واإلدمان يف لندن وميدلسكس:
خدمات اإلدمان يف تيمز فايل
برنامج العناية بالصحة النفسية للبالغني 519-667-6551
برنامج العناية بالصحة النفسية لألطفال واملراهقني 519-667-6640
الجمعية الكندية للصحة النفسية 519-434-9191
فريق التعامل مع أزمات الصحة النفسية عند األطفال 519-433-0334
مركز دايا لإلرشاد 519-434-0077
خط املساعدة لعالج إدمان املخدرات والكحول 1-800-565-8603
خدمات األرسة يف تيمز فايل 519-433-0183
•خط االستجابة لألزمات 519-433-2023
519-673-3242

كيف تشعر اليوم

• خط االستغاثة
• خط مساعدة املسنني 519-667-6600
خط املساعدة للصحة النفسية 1-866-531-2600
مركز املسلم للدعم االجتامعي واالندماج 519-672-6000
خط أونتاريو ملساعدة مدمني القامر 1-888-230-3505
519-667-6711

عندما تكون صحتك النفسية جيدة ،فستشعر بأن الحياة جيدة،
ولن تشعر بالحزن طوال الوقت أو بالقلق بشأن كل يشء؛ ولن
تظن أن العامل كله يقف ضدك .قد تكون الحياة شاقة ،لكنك
ستستمتع يف معظم األوقات بكونك عىل قيد الحياة.

املرض النفيس

للمساعدة يف التعرف عىل خدمات الصحة النفسية واإلدمان يف لندن
وميدلسكس ،يرجى االتصال عىل الرقم ( 211مكاملة مجانية) للتحدث
مبارشة إىل أحد موظفينا عىل مدار  24ساعة يوميا.
يستند هذا الكتيب  ،بترصف ،إىل املراجع التالية :التعرف عىل خدمات دائرة الصحة النفسية
يف تورنتو :دليل لجاليات الوافدين الجدد ،والذي أصدرته هيئة املوارد اإلعالمية املجتمعية يف
تورنتو ،واملتوفر عرب اإلنرتنت عىل املوقع www.crct.org :؛ سلسلة مبادئ الصحة النفسية
واإلدمان :مقدمة عن اإلدمان ،تصميم وإعداد مارك فرينيل ،تطوير برنامج الخدمات التعليمية من
مركز اإلدمان والصحة
النفسية ،واملتوفر عرب اإلنرتنت عىل املوقع www.camh.ca :؛ املعلومات الصحية :املعلومات
املتوفرة بلغات أخرى :طلب املساعدة عندما ال تسري األمور عىل ما يرام ،من املوقع اإللكرتوين
ملركز اإلدمان والصحة النفسية ،واملتوفر عرب اإلنرتنت عىل املوقع.www.camh.ca:

للوصول إىل نسخة بصيغة  PDFأو طلب هذا املصدر ،يرجى زيارة املوقع:

http://immigration.london.ca/LMLIP/Publications/newcomers.htm

عندما تعاين أذهان الناس من صعوبات تتعلق بالصحة النفسية،
فنحن نقول أنهم مصابون مبرض نفيس .تتسبب بعض األمراض
وتغي الحالة املزاجية
النفسية يف تغيري طريقة تفكري الناس ،رّ
لبعض الناس ،كام تتسبب يف تغيري ترصفات بعض الناس .قد
يكون املرض النفيس معتدال أو خطري.

نساعد املهاجرين والالجئني عىل معرفة املزيد عن
الصحة النفسية ،واملرض النفيس ،واإلدمان.
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ميثل الشعور بالصحة والعافية إحساسا جيدا؛ حيث تعمل
جميع أجزاء جسمك بشكل جيد ،كام تعاين من عدد قليل
للغاية من األوجاع واآلالم ،وميكنك النوم بشكل جيد ،وتشعر
باالرتياح عندما تستيقظ يف الصباح.

إن الصحة النفسية تتعلق أيضا
بالشعور الجيد ،لكنها تتعلق أكرث
بالكيفية التي يشعر بها عقلك.

1-866-933-2023

بذور التغيري :بذور التغيري هو مرشوع مجتمعي تعاوين لدعم املهاجرين والالجئني الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية،
واملرض النفيس ،واإلدمان .تم تنفيذ هذا املرشوع بفضل متويل من:

الصحة النفسية

ما الذي ميكنك القيام به ملساعدة نفسك؟
• تذكر أنك تغلبت عىل العديد من املواقف الصعبة يف املايض
• تعرف عىل املرض النفيس و /أو حالة اإلدمان لديك
• اطلب املساعدة عندما ال تكون عىل ما يرام
• انتبه إىل التفكري السلبي وتعلّم بعض الطرق لتغيري أفكارك
• ثق بأن األمور ميكنها أن تتحسن
• ال تخف من طلب ما تحتاجه عند حصولك عىل املساعدة

إن املشاكل املتعلقة باإلدمان واملرض
النفيس قد تصيب أي شخص ،بغض النظر
عن عمره ،أو جنسه ،أو ميوله الجنسية ،
أو دخله ،أو مستواه التعليمي ،أو البلد
التي ولد فيها.
قد يواجه املهاجرون والالجئون شعورا إضافيا بالتوتر والقلق،
والذي قد يجعل من الصعب عليهم طلب املساعدة .يرغب
مجتمعنا يف أن يكون الناس أصحاء ،وبالتايل فنحن نود مساعدة
األشخاص الذين يعانون من املشاكل املتعلقة باإلدمان واملرض
النفيس .عندما يتم تقديم املساعدة ،فالغرض منها هو جعل
هذا الشخص يشعر بأنه أفضل ،وليس “التجسس” عىل حياته
الشخصية .إن اإلصابة مبرض نفيس أو مشكلة تتعلق باإلدمان
يشبه متاما اإلصابة بأي مرض جسدي آخر ،مثل الربو أو الداء
السكري أو أمراض القلب .تحتاج األمراض إىل عناية طبية،
ولذلك فال بأس من طلب املساعدة .ميكن للشخص املصاب
مبرض نفيس أن يحصل عىل الجنسية الكندية إذا كان مستوفيا
لجميع املتطلبات األخرى.

اإلدمان
اإلدمان هو أمر ميكن أن يرض بعالقاتك وبصحتك البدنية.
إذا كنت مصابا بنوع من اإلدمان ،فقد تتناول الكحول أو
املخدرات األخرى بكميات مفرطة أو بتواتر أكرث من الالزم.
قد تُفرط أيضا يف مامرسة نشاط ما ،مثل املقامرة ،وبالتايل
تفقد الكثري من املال.
من السهل أن تصبح مدمنا عىل هذه األمور .ليس من السهل
دامئا أن تعرف أنك مصاب بنوع من اإلدمان ،وحتى األشخاص
املقربون منك قد ال يالحظون وجود مشكلة ما.
من املمكن أن يؤثر اإلدمان عىل صحتك الجسدية والنفسية،
كام إنه يؤثر أيضا عىل طريقة اتخاذك للقرارات حول أمور
مثل العمل ،واملدرسة ،والصداقات ،وكيفية إنفاق أموالك.

تتسبب بعض األم���راض النفسية يف
وتغي الحالة
تغيري طريقة تفكري الناس ،رّ
املزاجية لبعض الناس ،كام تتسبب يف
تغيري ترصفات بعض الناس.
عالمات وأع��راض األم��راض النفسية
وحاالت اإلدمان
قد يتعرض أي شخص لهذه التغريات من وقت آلخر .عليك
أن تطلب املساعدة عندما تبدأ هذه املشاعر والسلوكيات يف
التأثري عىل نوعية حياتك .قد يصاب األشخاص الذين يعانون
من األم��راض النفسية أو اإلدم��ان مبجموعة متنوعة من
العالمات واألعراض.
قد يشعر األشخاص املصابون مبرض نفيس:
• بالتوتر أو القلق
• بالعصبية والخوف
• بالغضب أو العدوانية
• بالتعب الشديد أو امتالك طاقة مفرطة
• بفقدان االهتامم مبا كانوا يستمتعون به يف املايض
• التوقف عن االعتناء بأنفسهم

• التوقف عن قضاء الوقت مع العائلة واألصدقاء
• بسامع أو رؤية أشياء ال يراها أو يسمعها اآلخرون
• االعتقاد بأن شيئا ما ،أو شخصا ما ،يحاول إلحاق الرضر بهم
بعض العالمات التحذيرية لإلدمان:
• التغيب عن العمل أو املدرسة
• نفاد املال مع عدم القدرة عىل تفسري كيف تم انفاقها
• رسقة املال أو األشياء لبيعها
• التغري املفاجئ يف الصداقات أو األنشطة
• الوقوع يف مشاكل أكرث من املعتاد (الشجارات ،والحوادث،
واألنشطة غري املرشوعة)
• حدوث تغريات غري مربرة يف الشخصية أو الترصفات
(الخوف أو الغضب)
يعاين بعض الناس من املشاكل املتعلقة باإلدمان واملرض النفيس
يف الوقت نفسه ،األمر الذي قد يجعل األعراض أسوأ بكثري.
يطلق املتخصصون عىل هذا اإلصابة باضطرابات متزامنة.

وصمة العار

االنتحار

يعتقد بعض الناس أن املشاكل املتعلقة باإلدمان واملرض
النفيس تجلب الخزي ،العار أو الرفض .وتسمى هذه الطريقة
السلبية للنظر إىل املرض النفيس أو اإلدمان بوصمة العار.
ويف كثري من األحيان ،فإن املعتقدات التي تؤدي إىل وصمة
العار ال تستند إىل أية حقائق.
تبدأ وصمة العار عندما يشعر الناس بعدم االرتياح أو بالحرج
عند التحدث عن يشء ما .قد مينعهم هذا من طلب املساعدة
ألنفسهم أو ألحد أفراد أرستهم.
يف كندا ،ال بأس يف أن نتحدث عن األمراض النفسية واإلدمان.
نحتاج إىل الحديث عن هذه األمور حتى ميكن للناس أن
يشعروا باألمان عند طلب املساعدة.

ميثل الشعور بالحزن أو القلق استجابات طبيعية عند العيش
يف بلد جديد .ومن املستحسن أن تطلب املساعدة إذا
أحسست بهذا الشعور ألكرث من بضعة أسابيع.
عندما تحصل عىل مساعدة بخصوص املشاكل املتعلقة
باإلدمان واملرض النفيس ،فمن الطبيعي أن تُطرح عليك أسئلة
حول االنتحار.

ال تدع وصمة العار متنعك من طلب
املساعدة!

يحدث االنتحار عندما يقوم الشخص بإنهاء حياته عن قصد.
ويف أغلب األحيان ،يلجأ الناس إىل االنتحار عندما يفقدون
األمل ويشعرون بالعجز.
قد يحدث هذا للناس من جميع األع�مار ،األغنياء منهم
والفقراء ،والذين ينتمون إىل أي بلد أو يتبعون أي دين.
يف كندا ،ال بأس من طلب املساعدة عندما نتعامل مع
املشاكل املتعلقة باإلدمان واملرض النفيس ،وهناك العديد من
الخدمات املتاحة لك.
إذا كنت تفكر يف قتل نفسك ،هناك مساعدة متوفرة .ابدأ
بتعريف أحد األشخاص مبا تشعر به:
• تحدث إىل شخص تثق به ،مثل أحد أفراد العائلة أو
صديق
• أخرب الطبيب ،أو املعلم ،أو املرشدالروحي ،أو املستشار
• اتصل بالرقم  911أو توجه إىل قسم الطوارئ
ات��ص��ل ب��خ��ط الضيق -يف ل���ن���دن ،ات��ص��ل
•
بالرقم519-667-6711:

واحد من كل خمسة كنديني سيصاب
مبرض نفيس خالل حياته.

