د اړتیا وړ عاطفي مالتړ ترالسه کول ،له افغانستان
څخه راغلیو کډوالو لپاره الرښود
پېژندنه
په سوسکس کې د ملي روغتیا د خدماتو  NHSله اړخه موږ غواړو چې تاسې ته دې هېواد ته د راتګ لپاره ښه راغالست
ووایو .له تاسې ډېرو به د پام وړ زیان لیدلی وي او ممکن تاسې هڅه کوئ چې له خپل حرکت سره ځان ته توافق ورکړئ.
ممکن جسمي ټپونه ولرئ او پېچلې او ټکان ورکوونکې تجربې مو تېرې کړې وي .دا په بشپړه توګه د درک وړ ده چې ممکن
تاسې د کمزورۍ ،اضطراب او عاطفي احساس ولرئ.
د دې الرښود موخه دا ده چې ستاسې سره د مرستې لپاره تاسې ته معلومات درکړي ،ترڅو تاسې پوه شئ چې تاسې ممکن له څه
شي سره الس او ګرېوان یاست – او په دې اړه معلومات ترالسه کړئ چې تاسې څنګه کوالی شئ چې د مرستې لپازه زموږ د
ملي روغتیا خدماتو ( )NHSته السرسی پیدا کړئ.
دغه خدمات وړیا دي .مالتړ ته د اړتیا په صورت کې مهرباني وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ.
په دې الرښود کې شته معلومات به تاسې ته د شدیدې ضربې او زیان اړوند د عامو غبرګونونو په اړه جزیات درکړي او همدا
ډول په دې تړاو به الرښوونه درته وکړي چې تاسې دغه ستونزې څنګه مدیریت کوالی شئ .دا الرښود د هغو درملنو ډولونه
هم تشریح کوي چې موږ یې وړاندې کوو .زموږ خدماتو ته د السرسي پیدا کولو د طریقې په اړه معلومات د دې الرښود په پای
کې وړاندې کېږي.
هغه عامې عاطفي ستونزې چې کډوال ورسره مخ دي
تر ټولو ډېرې عامې عاطفي ستونزې چې خلک یې په خپل هېواد کې د جګړو له امله د تېښتې کولو پر مهال تجربه کوي له
اضطراب ،غم ،خپګان او شدیدې ضربې څخه عبارت دي .د هغه څه ترسره کول چې د فشار په وختونو کې مهم دي :تمثیل
شوی الرښود -له سختو شرایطو سره د مقابلې لپاره یو ګټور الرښود دی .دا الرښود به تاسې په عملي مهارتونو سمبال کړي
ترڅو له فشار سره په مقابله کې له تاسې سره مرسته وکړي .هره ورځ یو څو دقیقې کافي دي چې له خپل ځان سره د مرستې
تخنیکونه تمرین کړئ .دا الرښود په یوازې توګه او یا هم له غږیزو تمرینونو سره چې د روغتیا د نړیوال سازمان پر وېبپاڼې .
شتون لري ،یوځای کارېدالی شي.
د هغه څه ترسره کول چې د فشار په وختونو کې مهم دي (دري)
د شدیدې ضربې رواني اغېز
هغه خلک چې له جګړو تښتي ،ممکن د شدیدې ضربې پېښه یې تجربه کړې وي .شدیده ضربه کوالی شي چې د رواني ستونزو
د یوې ګډې بېلګې المل شي .هر کله چې تاسې په یوه امن چاپېلایر کې یاست او داسې فرصت ولرئ چې هغه څه په طبیعي
توګه وړاندې کړئ چې تاسې ته درپېښ شوي دي ،نو د دغو ستونزو له ډلې ډېرې ستونزې به په طبیعي ډول حل شي .خو که
چېرته نه پوهېږئ چې دغه ستونزې له کومه ځایه راځي یا که چېرته تاسې دغه ستونزې له دې مخکې تجربه کړې نه وي ،نو د
دغو عالیمو تجربه کول ناراحت کوونکي کېدالی شي .الندې د شدیدې ضربې د عامو رواني اغېزو الرښود دی.
شدیده ضربه پر تاسې څنګه اغېزه کوالی شي (انګلیسي)
شدیده ضربه پر تاسې څنګه اغېزه کوالی شي (دري)
شدیده ضربه پر تاسې څنګه اغېزه کوالی شي (پښتو)

له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار اختالل ()PTSD
شدیدې ضربې ته زیاتره عادي غبرګونونه د وخت په تېرېدو سره په طبیعي ډول حل کېږي ،خو کله کله خلک د رواني ستونزو
پر یوې داسې بېلګې اخته کېږي چې ښه والی نه مومي .امکان لري چې دا له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار د اختالل
( )PTSDیوه ځانګړنه واوسي .موږ هر هغه څوک هڅوو چې له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار د اختالل ( )PTSDد
عالیمو په لرلو شکمن وي یا داسې څوک پېژني چې هغه له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار د اختالل ( )PTSDعالیم
لري ترڅو الندې الرښوونې ولولي .که چېرته تاسې له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار له اختالل ( )PTSDڅخه کړېږئ،
نو تاسې باید د درملنې او مالتړ لپاره له موږ سره اړیکه ونیسئ.
له شدیدې ضربې څخه وروسته د فشار پر اختالل ( )PTSDپوهېدل (انګلیسي)
د عاطفي ستونزو او رواني روغتیا مشکالتو نور ډولونه
هغه کډوال چې له جګړې څخه تښتي ،د یو لړ رواني روغتیا له مشکالتو څخه هم کړېدالی شي .په دې کې د ناهیلۍ احساس
کول هم شاملېدالی شي .کله کله دا امکان لري چې خلک د خپل ژوند د اخیستلو په فکر کې وي .که چېرته تاسې هم ورته پېښه
لرئ ،نو ژر تر ژره له موږ سره په اړیکه کې شئ ځکه چې موږ په خپلو خدماتو کې داسې خلک لرو چې ستاسې سره د
مرستې لپاره روزل شوي دي.
د میندو او پلرونو او د ماشومانو د پالونکو لپاره الرښوونه
ماشومان به هم له عاطفي اړخه د جګړې او د هغې د پایلو له امله اغېزمن شي .الندې رسالې (بروشرونه) د میندو او پلرونو او
پالونکو لپاره الرښوونې وړاندې کوي.
د میندو او پلرونو لپاره الرښوونه (انګلیسي)
د میندو او پلرونو لپاره الرښوونه (دري)
له موږ سره څنګه اړیکه نیوالی شئ
د وړیا او محرمانه خبرو اترو لپاره تاسې کوالی شئ چې الندې شمېرو ته زنګ ووهئ ترڅو له تاسې سره مرسته وکړي چې خپل
احساسات او غبرګونونه درک کړئ او د مخکې تګ لپاره ګزینې په نظر کې ونیسئ.
•
•
•

که چېرته تاسې په برایټون  Brightonیا هاو  Hoveکې اوسېږئ ،نو دې شمېرې ته زنګ ووهئ 0300 00 20 060
که چېرته تاسې په ختیځ سوسکس  East Sussexکې اوسېږئ ،نو دې شمېرې ته زنګ ووهئ 0300 00 30 130
01903
که چېرته تاسې په لوېدیځ سوسکس  West Sussexکې اوسېږئ ،نو دې شمېرې ته زنګ ووهئ 703548
01403 620433

د مرستې لپاره دغه د اړیکو شمېرې به د سهار د نهو او مازدیګر د پنځو بجو ترمنځ ساعتونو کې له دوشنبې څخه تر جمعې
ورځې پورې خالصې وي.
له تاسې به غوښتنه وشي چې د خپل وضعیت په اړه لنډ جزیات او د ژبې د ژباړې هره اړتیا وړاندې کړئ .زموږ موخه به دا
وي چې د یوې کاري ورځې په ترڅ کې له تاسې سره بیا اړیکه ونیسو.
که چېرته تاسې د خپلې رواني روغتیا د ستونزو لپاره عاجل او اړین مالتړ ته اړتیا لرئ ،نو بیا تاسې باید د سوسکس د رواني
روغتیا د مرستې له خط سره پر دې شمېره اړیکه ونیسئ  .0800 0309 500د اړیکې نیولو لپاره دغه خدمات وړیا او د اوونۍ
 7ورځې ،په ورځ کې  24ساعته د السرسي وړ دي.

دغه خدمات د سوسکس په مشارکت د ملي روغتیا د خدماتو د بنیاد صندوق او د سوسکس د
ټولنې د ملي روغتیا د خدماتو د بنیاد صندوق له لوري وړاندې کېږي

