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ماتاألز تفادي ضع خطة لو
امصابكنت  ذاإخطري.  ضمركتئاب اال

ك رشعويغري  نأميكن  كتئاب،باال
غبةلرباتشعر  يجعلك نأميكن وك. تفكريو

نفسك. ء يذاإيف  

هذه نإهذا:  كرتذلجيد امن  لكنو
فإنك ضك.مراض عرأمن  ضعرفكار األ

كيساعدن أميكن وا،دامئهكذا  تشعر لن 
ى.خرأ ةمرلحياة باع ستمتاااليف  جاللعا

ليبدأ اقتوكتئاب االجات العق تستغر
هميةأءاروبلسباهو  هذاوها. ثريتأ

اتخذ  ء،ثنااألهذه  يف باتباعها. امااللتز
نفسك: لحامية هذه  مثل اتخطو

لناوتمعن  ا بعيدالخطر  املعوضع  
ب حبوو أسلحة أيأمن  تخلص يديك. 

تستخدمها  نأميكن  ىخرأء شياأو أ
نفسك. ء إليذا

مع اعمل ية.اجاملزتك حاليف  تحكم
ثحدويف  يتسبب لذياما  لتعلم لجمعا
ماتالععىل  فلتعراكيفيةومة، أز
لقيامابيجما وبك  صةلخاالتحذيرا

لها.حيا به 

تصالاالبجهات  قامئة بإعداد قم 
ةبارعالجهات  هذه نتكوواملساعدة،  

قنيثواملوء صدقااألوةرساألاد فرأعن  
تبدأذا إليهم إلتحدث اميكنك لذينا

طبيبك قامأرضع   ء.لسوباتشعر  
نتحاربااللخاص اخنلساالخطاو
منك بةمقرعىل   1(-800-273-8255)
كداوترتكانذا إا. يضأهاتفك  عىل  وأ
بإحدى فاتصل نتحار،االل حوفكار أ

، أو 911و أاملساعدة  تصالاالجهات  
ر.لفوا عىل مستشفى  إىل اذهب

ً

 Depression and Bipolar Support ادر:صامل
 Alliance (www.dbsalliance.org)؛ 

 Substance Abuse and Mental 
 Health Services Administration 

(www.suicidepreventionlifeline.org) 

!ن بعدات األومل يف ُُ
سيلةوفضل أهو  يلسنواانزنفلواإلح لقا

 تتلقمل  ذاإا. نزنفلواإلمن  نفسك لحامية 
لصيديل.او أطبيبك  لفاسأن، اآلحتى  عتكجر

َّ

  Centers for Disease Control and املصدر:
(www.cdc.gov)  Prevention 

ةل عىل خدملحصوه ميكنك انهل تعلم أ
eline Lif هاتف إىل ةضافباإللهاتف، اربع

ل تفضي تكلفة؟ ن تتكبد أن أيك دوذ
www.MercyCareAZ.org ة بزيار

عضاء تب خدمات األل مبكو اتصأ
الهاتف3879-624-800-1 )عىل 

عن لاسأو  TY[]T: )711النيص  
سليك ياة الالنامج ضامن رشيان الحبر


 eline(eless Lifance Wir)Assur.

َّ

ً

ً

ً

ً
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بحكمة ئاب كتل مضادات االناوت
به يشعر ما هذا غ.الفراس.ليأان.لحزا

كتئاب. باال ن املصابوشخاص األ

فهناك كتئاب،باالصابتك إتشخيص  تم ذاإ
بتحسن. لتشعر بها لقياماميكنك  ءشياأ
عستمتااالعىل  جلعالاك يساعدن أميكن و
ى. خرأ ةمرلحياة با

تشتمل بك صةلخااجلعالاخطة تكانذا إ
يجب لتياء شيااألبعض  ليكفإدوية، أعىل  
فتها:معر

نفسها. بالطريقة دويةاأليع جمتعمل  ال 
قبطرتعمل  املختلفة كتئاباالمضادات  
لكيميائيةااد املوتغيري  إىل فتهدومختلفة.  

جية.ااملزلة لحااتنظم لتياغلدماايف  

د قها، مثاريت تؤحتى  قتوإىل  جتاتحو
ستة  إىل تصل ملدة عليها اظبةاملوإىل  جتحتا

لكامل.ا ثري لتأبالتشعر  سابيعأ

مع  تحسنبالشخاص األبعض  يشعر ال قدو
جتحتاقد  ئاب.تكاالملضادات  تخداماسل وأ

رللعثوعة، مجموو أع، انوأعدة  بةتجرإىل  
لك.  فضل األعىل  

قفلتوايف بغترقد  اء.الدول ناوتقف توال 
رلشعوايف تبدأ عندما ءالدوال تناوعن  

استعجلت ذاإلك. ذتفعل  ال لكنولتحسن، با
كتئاب.اال ك ديعاوفقد  قف،لتوايف 

عمل عىل تحدثبالج العاليساعد  قدو
مضادات تعمل ما البغافضل. أة ربصواء الدو

ج لعالبان تقرتعندما  فضلأبشكل  كتئاباال
لجكمعاؤية رك تساعدن أميكن  لتحدث.با

مع لصحيحااملسار عىل ءلبقاايف بانتظام 
تقنيات متعلوبك،  صةلخااجلعالاهداف أ

مفيدة. جهة امو

   National Institute of املصادر:
Mental Health (www.nimh.nih.gov)؛  

 U.S. Food and Drug Administration 
 (www.fda.gov)

 

ً


عن  ابحث عاية:مقدمو الر

تحقها املساعدة التي تس

عايةلرامدير لاسأدعم؟  إىل جتحتاهل 
لخدماتاعن  حبائكأحد أعن  لواملسؤ

لك.متاحة  نتكوقد   لتيا

تحكم ق للبع طرأر
تك صح يف 

مر األفخذ  منة،مزلة حامن  ينتعات كنذا إ
 ة: خطوة خطو

لتك. حاعن  ءيشكل  فاعر  1.

عاية.لراخطة  ضعلوطبيبك  مع نتعاو  2.

دويتك. أل تناو  3.

صحية. عادات  عاتباعىل  حافظ  4.

National Institute of Diabetes املصدر: 
 and Digestive  and Kidney Diseases 

 (www.niddk.nih.gov) ُّ

يتحتونا. وأريزية الومع  عقد بجمبوعليها  املتعاقد لخدماتامتويل يتم 
ةاستشارعن  غنيتال  عامة صحية ماتمعلوعىل  هذه خباريةاإلة لنرشا

ادامئص حرامنه. عليها تحصل لتياعايةلراوأبك،  لخاصاعايةلرامقدم  
صحية. عايةرمن  ليهإج تحتامبا  كخبارإعاية لرامقدم  من تطلب نأعىل 

بخدمات تصالاالجى ريلربيدية، اسائللراهذه مالاستد تود عتمل  ذاإو
عاية.لراةدارإقسم  إىل ت لتحدابطلوءعضااأل

كات رشحدى إ -Aetna Medicaid Administrators, LLCكة رشتتوىل  
.Mercy Careنامج برة دارإ-  Aetnaعةمجمو

ُ
ً

نا باتصل  
Mercy Care, 4500 E. Cotton  Center Blvd.,  

Phoenix, AZ 85040 
 3879-624-800- 1  أو3000-263-602 ء: عضااألخدمات  

  711(:TY[]Tالنيص  الهاتف)
.ءمسا  6حتى   حاصبا  7لساعة امن لجمعة،اإىل ثننياالمن 

 3000-263-602 ساعة:  24مدار  عىل حاملتاضات املمرخط  
3879-624-800- 1أو  

َُُ
ًًُّ
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