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ليف املنزية اضامرين الريتسة الامرق سهلة ملطر5 
لقلبك منحها ميكنك لتي الهدايا افضل أحدى إ

ع تفاارمن ين تعات كنذا إأكرث. ك تتحرن أي ه
سة مامرك تساعدن أاملمكن فمن لدم، اضغط 

لحفاظ او– خفضه عىل منتظمة ة ربصولتامرين ا
لغني لباام معظعىل ينبغي صحي. نطاق يف عليه 

قل األعىل دقيقة  50 ملدة لة معتدبتامرين لقيام ا
ع. سبواأل يف

ج ولخراتستطع مل ذا إفعله ميكنك لذي اما 
- سيئ لطقس ان ألمبا رلطلق؟ اء الهوايف للتمرين 

ج خارجد التوان يكوقد سيئة. ء الهوادة جون ألو أ
م. ليوالك ذيف مناسب غري ل املنز

ضية لرياالتامرين اء داألق لطرامن لعديد اجد تو
ل: املنزداخل ليها إج تحتالتي ا

ِّ ِ املفضلة سيقاك مول شغقص. بالرتع تماسو خاسرت
لخاص، اسلوبك بأقص لرباس بأال قص. لربااستمتع و

ك. يشاهدمن هناك فليس 

ضية. لرياالتامرين افيديو شاهد بة. تاملكإىل جه تو
ًا. مجانشخيص ب مدرعىل ل لحصوباشبه أمر األ

إىل ل صولوامكانك بإكان ذا إنشاطك. بزيادة م ُق
عليها.ل انزوصعد امل، اللسا

املجتمع كز مركان ذا إمام تحقق نت. نرتباإلاتصل 
ليف لتكاامنخفضة و أمجانية ا سودريبث املحيل 
ت. ننرتاإلعرب لبدنية اللياقة 

ً

عة مجموء اجرإلاصة. الخية اضالرينك متاريم صمِّ
متارين بعض ج مزميكنك ل، املنزداخل لتامرين ا
اعني لذرافتح مع لقفز امترين )مثل ديو لكارا
مترين )مثل ة لقوامتارين مع ك( لتحراولساقني او

ء(. فصالقراواملعدة 

American Heart  : املصادر
Association (www.heart.org)؛ 

 Physical Activity Guidelines for Americans
(health.gov/paguidelines/second‑edition)

تحكم ق لل طر4
تكصح يف

من ين تعات كنذا إ
مر األفخذ منة، مزلة حا

ة:خطو ةخطو

ء يشكل ف اعر  .1
لتك.حا عن

طبيبك مع ن تعاو1  .
عاية. لراخطة ضع لو

دويتك. أل تناو1  .

ع اتباعىل حافظ  .1 
صحية. عادات
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ية يفك كيم؟ إلديوى الصوتوج إىل خفض مستال تحه
لكيام بذالق

ً لخفض ؟ تدريجيادمك ضغط تفع يرهل 
ح يقرتقد لقلب- احامية -ولدم اضغط 
م. ديولصواى مستوخفض طبيبك 

امللح. يف جد يومعدن م ديولصوا

نتيجة لغذايئ انظامنا يف معظمه يت ويأ
املطاعم. جبات ووة معبأطعمة أل تناو

ات لخطواهذه ك تساعدن أميكن و
له: معدتخفيض يف لبسيطة ا

تخصيص عىل ص حراكاء. بذق تسو
دة جواملوامللصقات نة ملقاردقائق بضع 
خرت الك، ذبعد لغذائية. ااملنتجات عىل 

من كمية قل أعىل ي يحتولذي ااملنتج 
حدة. الواجبة للوم ديولصوا

ً ِ ن تكوما ا لبغاناية. بعابل توال تقان
ابل توولتغميس اصلصات ولصلصات ا
عن ث ابحم. ديولصوباءة مملولسلطة ا

قليلة كمية عىل ي تحتولتي ااملنتجات 
عشاب األاستخدم و أم، ديولصوامن 

املذاق. ء ضفاإلابل لتواو

الة إلزتخدام ساالبل قتجات املناشطف 
ليات لبقواوات اوالخرضاغسل م. ديوالصو

لطهي. اقبل املعلبة 

خرت اجة. الطازية الغذائاد املو اشرتِ
 البدج لطازام للحاو ألسمك او أجن الدوا

خنة. املدو ألجة املعاطعمة األمن 
ً

يف الطعام ل تناوند عغباتك رعن عرب 
عداد إميكن كان ذا إعام ل اسأج. الخار

يف.ضاإملح ن دوطعامك 

يف دة جواملوالتحذيرية ات شاراإلإىل به انت
فة صواملوطعمة األتتسم الطعام. ائم قو
ائها حتوبا مشوية أو متبلة أو مخللةنها بأ

م. ديولصوامن لية عانسبة عىل 

ةخرييحة أنص
م، ديوللصوحيد لوااملصدر ليس لطعام ا
ف رصتلتي ادوية األبعض ي تحتوذ إ

من ة كبريكميات عىل طبية صفة ون دو
امللصقات من تحقق ا. يضأم ديولصوا

ي يحتوء يشي أك اترو- عليها دة جواملو
ف. لراعىل  داصو أو مديوصوعىل 

ُ

ً

American Heart : املصدر
(www.heart.org) Association

يد ك باملزن يخربة أعايلرر اج إىل مساعدة؟ ميكن ملديهل تحتا
م خدمات تقديإحدى جهات صلك بن يوه أميكنلتك. وعن حا

اطلب التحدث ء، وعضاا. اتصل بخدمات األيضة ألصحية اعايلرا
عاية.لرة ادارإىل قسم إ

يةنفيودوية األر األفة مخاطمعر
مل، لألمهدئة قوية دوية أهي نية فيواألدوية األ

دمانها.إويسهل 

مل، األلتخفيف مساعدة إىل جة بحات كنذا إ
ا. مانأكرث األات لخيارال حوطبيبك مع فتحدث 

نية، فيواألاملسكنات حد أتستخدم ت كنذا إ
منية، زة فرتقرص ألممكنة عة جرقل أل فتناو

فهو ، )ancNar(كان نارعقار عن طبيبك ل اسأو
حياتك.ينقذ ن أاملمكن من 

ً

من لية خاحياة تعيش ن أتريد هل 
لهاتفية ااملساعدة بخط اتصل لعقاقري؟ ا
HELP-662-800-1 قم لراعىل طني لوا

.)1-800-662-4357(

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

 Substance Abuse and Mental
 Health Services Administration

(www.samhsa.gov)

ً

عىل ل لحصو ميكنك ا نههل تعلم أ
ة ضافلهاتف، باإلرب اع Lifeline)(خدمة 

ي ن تتكبد أن أيك دوإىل هاتف ذ
ين ولكرتقع اإلة املوجى زيارتكلفة؟ ير

www.MercyCareAZ.org   أو
 عضاء ب خدمات األتصال مبكتاال

3879-624-800-1 قم  الر عىل
ل عن اسأ و(TTY: 711الهاتف النيص (

سليك الللحياة اضامن رشيان اج نامبر
)(Assurance Wireless Lifeline.

ي تحتونا. وأريزية الومع عقد ب جمبوعليها املتعاقد لخدمات امتويل يتم 
ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوعىل هذه خبارية اإلة لنرشا

ا دامئص حرامنه. عليها تحصل لتي اعاية لراو أبك، لخاص اعاية لرامقدم 
صحية. عاية رمن ليه إج تحتامبا ك خبارإعاية لرامقدم من تطلب ن أعىل 

بخدمات تصال االجى ريلربيدية، اسائل لراهذه م الاستد تود عتمل ذا إو
عاية.لراة دارإقسم إىل ت لتحداب طلوء عضااأل

ُ
ً

ُ ُ َ
ُّ

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

ناباتصل 
Mercy Care, 4755 S. 44th Place, Phoenix, AZ 85040 

3879-624-800-1  أو  3000-263-602ء:عضااألخدمات 
( TTY: 711النيصالهاتف )

ً ً .ءمسا 6حتى  حاصبا 7لساعة امن لجمعة، اإىل ثنني اإلمن 
 3000-263-602 ساعة:   مدار عىل ح املتاضات املمرخط 

3879-624-800-1أو 
www.MercyCareAZ.org
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