
سبع نصائح لِصحة عقل جيدة
 

ً النصيحة األوىل  ال تعش فار غا

 قم باألشياء التي تحبها ومهمة بالنسبة لك
 
 

النصيحة الثانية  تعلم مهارات جديدة لألوقات الصعبة

هناك العديد من األفكار المختلفة التي تساعدك عىل مواجهة الصعاب وإدارة مشاعرك  

    
 

iالنصيحة الثالثة  كّون عالقات
اقضي الوقت مع العائلة واألصدقاء واألشخاص من نفس بيئتك الذين يرفعون من معنوياتك

 
 

ً  النصيحة الرابعة  ُكل جيدا
هناك رابط قوي بين ما تأكل وما تشعر, ابق نشيطاً وتناول الكثير من الفواكه والخضار والمكسرات

 
 

ً  النصيحة الخامسة  إبق نشيطا
البقاء نشطاً يساعدك عىل النوم جيداً، التأقلم بشكل أفضل وأيضاً يساعد عىل تعديل 

المزاج. خصص وقتاً للنشاطات التي فيها الكثير من الحركة

 
 

 النصيحة السادسة إحصل عىل قدرٍ جيد من النوم كل ليلة
القدر الجيد من النوم مهم لصحة العقل والجسد، عندما تستعد للنوم تجنب الضوضاء،

 مواقع التواصل االجتماعي واالضواء العالية. حاول أن تعتمد طريقتك الخاصة لالسترخاء 
كالتأمل و التفكر

 
 

 النصيحة السابعة مقاطعة التدخين واألرجيلة 
حاول مقاطعة أو تقليل من تعاطي الكميات الكبيرة من السجائر و األرجيلة ألنها الضرر 

ألكبر لصحتك العقلية والنفسية والمسبب األول لإلحباط واإلكتئاب عىل المدى الطويل.
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يعزز ثقتي بنفسي 

يزودني بالطاقة 

يحفزني 

 أفكر باالشياء التي استمتع بالقيام بها او االشياء التي أود أن افعلها
 أحدد هدف بسيط (قضاء بعض الوقت مع االصدقاء) 

 أضع خطة (قضاء بعض الوقت مع األ صدقاء في عطلة نهاية االسبوع) 
 ألتزم بخطتي (قضاء بعض الوقت مع األ صدقاء في عطلة نهاية 

أفكر بشعوري في تلك اللحظات (قضاء بعض الوقت مع االصدقاء

يجعلني أفضل) 

 انتبه  لنفسي وأعطيها بعض الوقت لتتأقلم مع األشياء الجديدة

 ال تعش فارغاً
 

القيام بأشغال متعددة مهمة إلنها: 

 

كيف استطيع ان أقوم بأعمال إضافية؟  

أستطيع:

االسبوع من دون خلق اعذار) 

 
 

 
بعد أن تستيقظ كل يوم،  تأمل الطبيعة من حولك،
استشعر جمال الحياة و النعم والصحة الجيدة، فكل

.هذا كفيل بإسعاد يومك
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Tip One Get in to Life

     النصيحة األوىل           
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    النصيحة األوىل           

ال تعش فارغاً
 

األشياء التي أستمتع بالقيام بها:

 
 
 
 
 

هذا األسبوع أريد أن:
اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

عندما أقوم باألشياء التي أحبها أشعر 

ب:
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يساعدني عىل استيعاب نفسي

يعطيني شعور اإلنجاز

يبني ثقتي بنفسي

يزيد من طاقتي

يحفزني عىل المثابرة

أقلل من استخدام مواقع التواصل اإلجتماعي

أذهب للتنزه خارجاً

أفكر بشكل إيجابي حول نفسي
أمارس بعض التمارين

أكون أكثر إدراكاً وتأمالً

أقضي الوقت مع العائلة وألصدقاء

أرسم وألون مخططاتي

أكتب يومياتي او مشاريعي

تدوين ما يحدث من حولي والطرق المختلفة التي يمكن التعامل معها

النصيحة الثانية
 

تعلم مهارات جديدة لألوقات الصعبة
 

تعلم مهارة جديدة لألوقات الصعبة مهم ألنه 

 
بعض األشياء التي تساعدني في األوقات الصعبة هي أن:
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Tip Two Learn skills for
tough times

الحياة إما مغامرة جريئة ومهارات جديدة او ال شئ
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عندما تكون األمور صعبة أشعر ب: 

 
ماذا أفعل عادة في األوقات الصعبة؟ 

 
هل يساعدني عىل الشعور بالتحسن؟

 
هل أريد أن أفعل شيئاً مختلفاً في األوقات الصعبة؟

 
ما هي المهارات الجديدة التي أون أن أتعلمها لألوقات الصعبة؟

 
من يستطيع أن يساعدني في تعلم مهارات جديدة؟
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tough times

النصيحة الثانية

 
تعلم مهارات جديدة لألوقات الصعبة
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 يعطيني طاقة
 يشعرني باإلنتماء 

 يساعدني عىل االسترخاء 
 يجعلني أشعر بالدعم 

 أحيط نفسي باألصدقاء الذين يسعدونني وأستطيع ان أكون عىل
طبيعتي معهم

 أكّون العديد من الصداقات وأتغلب عىل صعوبة التواصل مع
االشخاص الجُدد 

 أشارك افكاري ومشاعري وأكون صريح مع أصدقائي 
 اإلهتمام بنفسي يعلمني كيف أهتم باآلخرين 

كّون عالقات
 

قضاء الوقت مع األشخاص الذين يهتمون بّي: 

 

كيف أستطيع ان أطور من وسائل التواصل مع األشخاص؟ 

استطيع أن: 

 
 

النصيحة الثالثة

قضاء الوقت مع األصدقاء مفتاُح سعادة اإلنسان
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Tip Three Create Connections

النصيحة الثالثة

كّون عالقات

ماهي األشياء التي أحبها و تجعلني أشعر بحالٍة أفضل؟ 

بالمواقف اإلجتماعية...

أكون:

جريء / خجول

 

هادئ / صاخب

أحب

مجموعات كبيرة / مجموعات صغيرة

 

تبادل األحاديث / القيام بالنشاطات

 

Tips for a healthy headspace. This package of translated resources in Arabic was created in
partnership with Illawarra Arabic youth by headspace Wollongong and the Multicultural

Communities Council of Illawarra.
 



      النصيحة الرابعة           

كُل جيداً

يعطيني طاقة

يساعدني عىل النوم

يساعدني عىل التركيز

يشعرني بالتحسن

ما أتناوله يغيُر ما أشعُر بِه:

 
ألشعر أفضل يجب أن أكل

 
العديد من الخضار والفواكه المتنوعة

الخبز والمعجنات

الحبوب والعدس والمكسرات

األلبان واألجبان

الزيتون والزعتر

السمك الطازج أو المعلب

أجسادنا هي حدائقنا وإرادتنا هي بساتين خاصة بنا
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Tip Four   Eat Well
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    النصيحة الرابعة           

كُل جيداً

 
الفطور

الغداء

ما هي األشياء التي تساعدني أن أتناول الطعام في
األوقات الصعبة؟

أنا في العادة أتناول...

العشاء

 
 
 
 

أستطيع أن أُبدل بعض األشياء التي أتناولها اىل

خيارات صحية
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Tip Five  Stay Active

    النصيحة الخامسة           

إبقى نشيطاً

ً يساعدني عىل النوم جيدا

يعطيني طاقة أكثر

يمنحني الثقة

يساعدني عىل التخلص من التوتر والقلق

 

 

كيف أستطيع أن أبق نشيطاً؟ أستطيع أن

أختار األنشطة التي أحب القيام بها

أطلب من صديقي أن يشاركني

التحق بنادي أو فريق رياضي

أجرب أشياء جديدة

أخطط أن أكون نشيطاً وألتزم بخطتي

 

إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدف حتى ال

تكون كأن لم تكن.
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 إبق نشيطاً

ماذا احب؟

 

ماذا أحب أن أجرب؟

 

ما هي النشاطات التي أريد أن أقوم بها؟

 

كم يوم في األسبوع؟

 

ما هي األوقات المخصصة؟

 

كيف أستطيع أن أُذكر نفسي؟

 

هذا األسبوع

ماذا فعلت؟

 

كيف شعرت؟
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Tip Five  Stay Active

    النصيحة الخامسة           
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يعطيني طاقة

يساعدني عىل الحفظ والتركيز

يساعدني عىل التأقلم في األوقات الصعبة

أشاهد أفالم أو برامج تلفزيونية بدالً من إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي

كاليوتيوب أو األلعاب

أتجنب هاتفي قبل ساعة من النوم

أخذ حماماً ساخناً يساعد جسدي وعقلي عىل اإلسترخاء

أحاول اإلستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم

أتجنب المنبهات كالقهوة عىل األقل ٦ ساعات ما قبل النوم

أبتعد عن القيلولة خالل ساعات النهار

النصيحة السادسة

 
إحصل عىل قدر جيد من 

 النوم كل ليلة
 

النوم بشكل كافي مهم لصحتي النفسية ألنه

 
 

كيف أستطيع أن أنام بشكل أفضل؟ أستطيع أن

Tips for a healthy headspace
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Tip Six Get Enough Sleep

النوم هبة إلهية لوالها ألجتاح العالم الجنون

For more helpful information, go to:
https://www.mcci.org.au/           https://headspace.org.au/wollongong

 



النصيحة السادسة

 
إحصل عىل قدٍر جيد من

النوم كل ليلة
 
 

كم ساعة احتاج من النوم؟

أشعر بحالة أفضل عندما أنام هذا العدد من الساعات:

أقل     ٦     ٧     ٨      ٩      ١٠      ١١      ١٢      أكثر

 
 

كم ساعة من النوم أحصل عليها؟

أقل     ٦     ٧     ٨      ٩      ١٠      ١١      ١٢      أكثر

 
ما هو وقت نومي في العادة؟
هل هو نفس الوقت كل ليلة؟

 
 

متى أستيقظ؟ هل نفس الوقت كل يوم؟

 
 

كيف سأنام بشكل أفضل؟

أستيقظ صباحاً كل يوم في نفس الوقت 

Tips for a healthy headspace. This package of translated resources in Arabic was created in
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يساعدني عىل التركيز والتذكر بشكل أفضل

يساعدني عىل تجنب اإلفراط في شرب السجائر والتقليل منها

يعطيني الدافع

يساعدني عىل النوم جيداً

يساعدني عىل التأقلم مع األوقات الصعبة

النصيحة السابعة

 
مقاطعة التدخين واألرجيلة

 

مقاطعة التدخين واألرجيلة مفيد لصحتي

 العقلية ألنه

 
كيف يمكنني التقليل؟ يمكنني أن:

ابدأ ببطئ: أختار أن أخذ إستراحة قصيرة فهذا يشعرني بالتحسن
التحلي بالصبر: إحداث التغيرات يأخذ وقتاً، وعلي أن أعطي جسدي وعقلي

الوقت الكافي للتأقلم

ابقى بصحة جيدة: األكل الصحي، البقاء نشيطاً، الحصول عىل قسطاً كافي

من النوم وقضاء الوقت مع األشخاص المهتمون بي يساعدني عىل التقليل من

التدخين

أكون رحيماً مع نفسي: الصعود والهبوط أمراً عادياً أعلم أنني سأتحسن في

كل مرة أحاول فيها التقليص من التدخين واألرجيل

Tips for a healthy headspace
Arabic

Tip Seven Cut back on
alcohol and other drugs

ال يغرك الشكل و النكهة فالتبغ قاتل بكل نكهاته
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كيف يمكن للتدخين واألرجيلة الثأثير عىل حياتي؟

 
• عالقاتي اإلجتماعية

• عىل مزاجي
• عملي او دراستي

• عىل نشاطاتي
 

ماهي األشياء التي أود أن أغيرها في مرحلة التقليل من التدخين او

األرجيلة

 
 
 

تغيير واحد أود أن أفعله كل أسبوع
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النصيحة السابعة

 
مقاطعة التدخين واألرجيلة
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