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 تاعامتجا زا تیامح ھھد دنچ یط .دتسیا یم تاعامتجا ھمھ رانک رد یناشیرپ و ھعجاف اب ییورایور رد ایلارتسا خرس بیلص
 هاگآ تاعامتجا و اھ هداوناخ ،ناتسود رب ثداوح ریثات زا دوجو مامت اب ام ،هودنا و یناشیرپ اب اھنآ ییورایور ای ندمآ نوریب یارب
 هدز تشحو و نارگن ،ریذپ بیسآ ییاھدادیور نینچ ی ھجیتن رد ار دوخ ،نارگید زا رتشیب ناکدوک صوصخب و مدرم .میتسھ

1 .دنک کمک تسا نکمم تاعالطا نیا   .دننک یم ساسحا
 

تسا ماع ای یلومعم شنکاو کی نیا ایآ  
 دینک یم ساسحا ھچنآ دروم رد دیراد دامتعا اھنآ ھب ھک یدارفا اب ات تسا نیا مھم .تسا یلومعم رما کی ندرک یتحاران ساسحا

 و دیا ھتشاذگ رس تشپ ار هدننک تحاران تیاھن دادیور کی امش ھک دیریذپب .دیشاب دوخ بقارم یدج تروصب و دینک تبحص
 ھچنآ یارب ات دینک شالت و دیروخب بوخ یاذغ ،دینک تحارتسا و دیباوخب بوخ ات دینک شالت .دیشاب دینک یم ساسحا ھچنآ ھجوتم
.دیراذگب تقو دھدیم نما ساسحا امشب  
 

 یاھ شنکاو دارفا یضعب ھکیلاحرد .دراذگب ریثات ام طباور و نھذ ،مسج رب دناوتیم روآ بارطضا یاھدادیور زا ندشرثاتم
 یداع تیعضو عامتجا و ناتسود ،هداوناخ تیامح اب و نامز تشذگ اب دارفا رتشیب ھک مینادب تسا مھم ،دننک یم ھبرجت ار یتوافتم
:دنا لیذ رارق دینک ھبرجت ارنآ امش تسا نکمم ھک یناشیرپ یکیزف تاریثات زا یضعب .دنبایم راب ار شیوخ  
 

 باوخ رد نتشاد لکشم •
 تالضع رد شنت •
 )یگنت سفن ای لصافم مرو دننام( ھتشاد دوجو لبق زا ھک یتمالس تالکشم ندش رتدب •
 عوھت و دردرس •
 ندرک یرارقیب ساسحا •
 لکشم لح و زکرمت رد لکشم •
 ریصقت و یگراچیب ،سرت ،یگنتلد ،مشخ دننام توافتم یاھ ناجیھ ساسحا •

 
 نیا ،دارفا رتشیب یارب .دننک یم ھبرجت ارنآ ثداوح ھجیتن رد سرتسا اب ییورایور رد دارفا ھک دنا یلومعم یاھ شنکاو اھنیا
 و کمک ات تسا مھم ،دنامب یقاب دادیور زا دعب ھتفھ ۶ یلا ۴ رگا اما ،دھدیم تسد زا ار دوخ ریثات نامز تشذگ اب تاریثات
.دییامن تفایرد یراکمھ  
 
؟منک اشامت ار رابخا دیاب ایآ    
  .تسا یعیبط رما کی نکمم دح رد تاعالطا ھب یسرتسد یارب شالت ،روآ بارطضا دادیور کی زا دعب و نایرجرد
 
 ندینش و ندید برخم تاریثات اب ار دوخ دح زا شیب ھکنیا نودب ،دیراد زاین نآ ھب امش ھک یتاعالطا ھب یسرتسد نایم نزاوت ،اما
 اب دح زا شیب ندش ھجاوم ،دارفا رتشیب یارب .دراد تظفاحم ھب زاین ،دیزاس ھجاوم ررکم تروصب روآ بارطضا تاعالطا

  .دھدیم شیازفا ار روآ بارطضا تاساسحا حطس اھ ھناسر
 
.تسا تیمھا یاراد ناکدوک یارب صوصخب یناور بیسآ یاراد و روآ بارطضا ریواصت اب ندش ھجاوم ندناسر لقادح ھب  
 
 :دنا لیذ رارق زا روآ بارطضا یاھ ھناسر اب ندش ھجاوم نتخاس دودحم یارب مھم تاکن یضعب

 .دنشاب روآ بارطضا صاخ روطب دنناوتیم یریوصت و ییویدیو یاھ ملیف •
 .دینکن اشامت ررکم تروصب ار روآ بارطضا ملیف •
 ریواصت و اھ ناتساد ھکییاھنآ ھن ،دنزاس یم مھارف ار امش زاین دروم تاعالطا یوق لامتحا ھب ھک یربخ عبانم زا •

  .دییامن هدافتسا ،دننک یم شخپ ررکم تروصب ار روآ بارطضا
 صوصخرد نات ناکدوک اب .دننک ٔوس کرد دنریگ یم اھ ھناسر قیرط زا اھنآ ھک ار یتاعالطا تسا نکمم ناکدوک •

 تسدب اھنآ ھک یتاعالطا حیضوت رد اھنآ ھب و دییامن تبحص دنا هدروآ تسدب اھ ھناسر قیرط زا اھنآ ھک یتاعالطا
 .دییامن کمک ،اھنآ نس تشاد رظنرد اب ،دنا هدروآ
 

؟منک کمک ما هداوناخ و ناتسود ھب مناوتیم ھنوگچ  
 

 ،ناتسود یراکمھ اب دارفا رتشیب ،تاریثات ینیگنس دوجواب .دنشاب ھتشاد اسرف تقاط ساسحا دنناوتیم روآ بارطضا یاھدادیور
  .دنیآ یم نوریب ھعجاف ای ھثداح زا یبوخب اھ ھیاسمھ و ناراکمھ ،اھ هداوناخ
 
 و دنھد ماجنا ار راک نیا شور نیرتھب ھب دنناوتیم ھنوگچ دنتسین نٔمطم دننک کمک ناش نازیزع ھب دنھاوخیم ھکینامز دارفا یضعب
 و ناتسود زا تیامح روظنمب دیناوتیم امش ھک هداس یاھراک یضعب .دریگن تروص یھابتشا صوصخ نیا رد ھکنیا زا دنا نارگن
 :تسا لیذ رارق زا دیھد ماجنا نات هداوناخ یاضعا

 دیراذگب تقو نات هداوناخ یاضعا و ناتسود یارب •

                                                             
.تسا هدش سابتقا ام سناژروا 1 ھمانرب زا تاعالطا نیا ی   
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 دیھد ارف شوگ اھنآ ھب و هدومن کمک داھنشیپ اھنآ ھب •
 دیشاب روبص و ھلصوح اب دنا هدش رثاتم ھک یدارفا اب •
 دیھدب دنراد زاین ھک ار یتقاط و ناکم ،نامز دارفا ھب •
 دینک کمک اھنآ ھب دیناوتیم ھنوگچ ھک دیسرپب دارفا زا ینارگن نودب •

 
 

؟منک تبقارم دوخ زا مناوتیم ھنوگچ   
 دارفا ،تاعامتجا .دشاب سرتسا رپ دوخ یدوخب دناوتیم ثداوح دننام روآ بارطضا یاھدادیور نیح نارگید اب یراکمھ و کمک
 .دنشاب مھ دوخ بقارم دنراد زاین دننکیم کمک ھثداح زا رثاتم دارفا اب ھک هداوناخ یاضعا و ناتسود ،بلطواد

 
 :مھم تاکن یضعب

 .دینک تحارتسا بوخ •
 .دیشاب نات یمسج یتمالس و اذغ بظاوم •
 اھنآ زا ،دشاب دیفم نات نادنزرف ای امش یارب ھکیتروصرد و دینک تبحص نات کیدزن دارفا اب .دیشاب نات طباور بظاوم •

 .دیریذپب ار اھنآ کمک داھنشیپ ای دینک کمک تساوخرد
 دیریگب مھس ییاھ یدنمقالع و اھ تیلاعف رد ،نکمم دحرد .دوشیم امش ینامداش ثعاب ھک دیزرو تردابم ییاھراک ھب •

 .دھدیم تسدب بوخ ساسحا امشب ھک
 .دیزاسن یوزنم ار دوخ ،هداوناخ ای درف ناونعب .دیشاب سامت رد دوخ اب طبترم یاھ هورگ و اھ ھیاسمھ ،عامتجا اب •

 
؟میوگب یچ اھ ھچب ھب    
 زا دنا نارگن نیدلاو رثکا .دشاب یم یداع رما کی هدننک تحاران دادیور کی زا دعب ناش نادنزرف درومرد نیدلاو ندش نارگن
.دننک کمک اھنآ ھب نسحا وحن ھب دنناوتیم ھنوگچ ھکنیا و دنا کرد و سح لباق یداع روطب ناش نادنزرف یاھدروخرب ایآ ھکنیا  
 

 نیا ناکدوک یداع تیعضو ددجم یایحا یارب ینیب شیپ هار نیرت یوق ،دنا یداع ناکدوک رد اھ شنکاو ھلسلس کی ھکیلاحرد
 دوخ بقارم لاسگرزب دارفا تسا مھم سپ .دننکیم ایحا ار ناش یداع تیعضو ھنوگچ اھنآ یگدنز رد مھم لاسگرزب دارفا ھک تسا
 دیشاب ناتدوخ بقارمو بظاوم لوا دیاب امش – تسا امیپاوھ لخاد نژیسکآ کسام زا هدافتسا ھبش تیعضو نیا دینک ضرف .دنشاب
 .دینک کمک رگید دارفا ھب دیناوتب ات
 
  .دنھدیم ناشن ار هدننک تحاران دادیور کی رباربرد ناکدوک یاھ شنکاو لیذ ییاھ ھنومن

 
:دنا لیذ رارق زا یداع یاھ شنکاو یضعب – لاس ۵  ات دازون زا :اھ شنکاو  

 تسش ندیکم دننام یلبق یاھدروخرب یضعب ھب تشگرب •
 یکیرات زا ندیسرت و باوخ تخت ندرک سیخ •
 بش رد تشحو لومشب ،باوخرد تالکشم •
 ییاذغ میژر و ندروخ اذغ هوحن رد رییغت •
 ندوب اھنت ھب لیامت مدعو ندش ادج رد تالکشم •
 ندش لاعف دح زا شیب و ندش ساسح دح زا شیب ،ندش توھبم یگداسب •
 زیگنارب شلاچ یاھدروخرب •
 انشآ یاھزیچ ای دارفا ھب ندش کسمتم •
 دنتفایب قافتا رگید رابکی تسا نکمم ینارحب دادیور کی ھکنآ میب و ندرک ینماان ساسحا •
 روحم دوخ یاھدروخرب ای و اھ شور ،اھ تراھم ندرک شومارف •
 دشاب سرت رگنایامن ھک هرھچ تالاح •
 ندیشک دایرف و ھلان ،نتسیرگ •

 زین  ار اھ شنکاو نیا زا یکی، یلبق یاھ شنکاو  زا کیرھ ندرک ھبرجت رانک رد تسا نکمم اھنآ – لاس ١١ یلا ۶  :اھ شنکاو
:دننک ھبرجت  
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 ندش رگشاخرپ و خوش ،برطضم ،هدرسفا •
 ندش کیرحت و تحاران یگداسب •
 ندرک اوعد •
 زیمآرھق یاھ بضغ زاربا •
 هداوناخ و ناتسود زا ندش یوزنم و ندش تکاس •
 ندرک تمادن و هانگ ساسحا •
 ندرک یسح یب ساسحا ،یفطاع ظاحل ھب •
 ساسا یب یکیزیف تالکشم زا تیاکش •
 رت ناوج کدوک کی دننام ندرک دروخرب •
 نداد ناشن شنکاو و ندش لاعف دح زا شیب •
 ندرپس دایب و نداد ارف شوگ ،ھجوت رد لکشم •
 ھسردم یاھراک رد تالکشم •

 
:دننک ھبرجت زین ار لیذ زا یاھ شنکاو نکمم اھنآ، لبق یاھ شنکاو ندرک ھبرجت رانک رد – لاس ١٨ یلا ١٢  :اھ شنکاو  

 دنھد ماجنا دادیور نایرج رد یرتشیب راک دنا ھتسناوتن ھکنیا رطاخب و دادیور رطاخب ندرک هانگ  و تمادن ساسحا •
 ندش هدرسفا •
 نتفرگ مھس و ندش لاعف دح زا شیب •
 عونمھ یاھ هورگ  ای و هداوناخ زا ندش یوزنم •
 دادیور ندروآ رطاخب زا بانتجا •
 ندیباوخ رد لکشم و سوباک ،دادیور ددجم باتزاب ای امن سپ •
 دوخ زا تبقارم یاھرایعم رد درگ بقع ای یھاتوک •
 ندروخ اذغ مزال دح زا رتشیب ای رتمک •
 راک ای ھسردم رد نتشاد لکشم •
 عون مھ دارفا و هداوناخ اب طباور رد نتشاد لکشم و ندرک القت •
 )ندوب برخم و یمارتحا یب دننام( عامتجا لخم یاھدروخرب نتشاذگ شیامنب •
 رطخرپ دروخرب نتشاذگ شیامنب ای رطخرپ راک ھب ندز تسد •

 
 

:دنشاب لیذ رارق دنناوتیم رگید یاھ شنکاو ، قوف دننام – لاس ٢۵ یلا ١٨  :اھ شنکاو  
 کالما ھب بیسآ و نازیزع ھب هدش دراو تحارج ھب تبسن ندرک تیلؤسم ساسحا دح زا شیب •
 لیصحت ای راک لابق رد تادھعت رطاخب الاب )راشف( سرتسا ساسحا •
 دوب یداعً البق ھک ییاھراک تریدم و ددجم لاور نتفای رد لکشم •
 یتوافت یب و یلبنت •
 یصوصخ میرح و لالقتسا نداد تسد زا رطاخب یتحاران ای و مشخ •
 یگدنز رد شیوخ فدھ ھب تبسن دیدرت و کش •
 یعامتجا لیاسم و لیصحت ،راک تیریدم ای و یدنب تیولوا رد لکشم •

 
 اھنآ .دنشاب نیدلاو دوخ تسا نکمم اھنآ زا یضعب .دنراد ناش کیدزن ی هداوناخ زا رتارف یطباور ناش شرورپ یارب ناوج دارفا
 زاین ،اھنآ نس زا رظن فرص ،ناوج دارفا و ناکدوک ھمھ .دنشاب ھتشاد یرگید یاھ تیلؤسم ای و یراک ،یلام یاھ تیلؤسم تسا نکمم
 اھنآ دیوش نٔمطم .دوشیم داجیا للخ اھنآ یگدنز رد ھکینامز صوصخب ،دنشاب اھنآ یارب رادیاپ و بوخ یاھوگلا ناش نیدلاو ات دنراد
.دننک ھعجارم اھنآ ھب کمک یارب موزل تقو رد ات دنراد شیوخ نس رد یدارفا  

 
؟دننک ھلباقم شلاچ اب ات منک کمک مناکدوک ھب مناوتیم ھنوگچ   
 رد .دننک کمک اھنآ رب ندمآ قیاف و اھدادیور اب ییورایور رد ناش ناکدوک ھب دنھاوخیم نیدلاو ،هدننک تحاران یاھدادیور زا دعب
:دنا لیذ رارق مھم ھتکن دنچ صوصخ نیا  

:دشاب دیفم دناوتیم یزیچ یچ  
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 .دیتسھ دوخ بقارم امش ھکنیا زا دینک لصاح نانیمطا •
 .دیھد خساپ اھنآ تالأوس ھب .دیھد ارف شوگ دنیوگ یم اھنآ ھچنآ ھب •
 و ھعیاش ھن ،تیعقاو رب ینبم تاعالطا زا .دیشاب قداص .دننک کرد تسا هداتفا قافتا ار ھچنآ ات دینک کمک ناکدوک ھب •

 .دینک هدافتسا ،وزرآ
 .دیھد بلق توق اھنآ ھب هدنیآ درومرد •
 .دیزاس لیخدً اددجم ،دنیآ رانک اھ تیلؤسم و هرمزور یاھراک اب دنناوتب اھنآ ھکنیا ضحم ھب ار ناکدوک •
 نویزیولت یاشامت ،یعمج ھتسد تروصب ماش فرص ،باوخ زا لبق ندناوخ باتک دننام( هرمزور ھمانرب دینک شالت •

 .دیشاب ھتشاد )یعمج ھتسد تروصب
 .دینک قیوشت یخوش/یمرگرس و یزاب ھب •
 .دیدنخب .دیربب تذل رگیدمھ یھارمھ زا و دیراذگب تقو هداوناخ اب ندوب یارب •
 .دش دنھاوخ هاگآ نآزا تروصرھ رد ناکدوک .دینک تبحص زاب و کر شیوخ تاساسحا و راکفا درومرد •
 لصاح ھبلغ اھنآ رب ھک یوحن ھب اما دنزاس کیرش مھ اب ار ناش یفطاع تاساسحا هداوناخ یاضعا ات دیھد تصرف •

 .دنکن
 .دنشاب امش ھب کیدزن یکیزیف هاگن زا ای امش رانکرد ،دنشاب ھناخ رد ای امش اب ،دننک ھیرگ ناکدوک ات دیراذگب •
 .دییامن ینادردق و یراذگساپس اھنآ زا ،بسانم نامز رد •

:دنکیم کمک رتمک اھزیچ یچ  
 دنشاب عاجش و تخسرس ناکدوک ھکنیا یاضاقت •
 دننک لصاح ھبلغ نآ رب نامز نیرتمک رد اھنآ ات دیشاب ھتشاد راظتنا •
 .دنریگب شودب تیلؤسم ناش تیفرظ زا رتارف اھنآ ات دیشاب ھتشاد راظتنا •
 دیوش نیگمشخ دنھد ناشن یوق تاساسحا اھنآ ھکیتروصرد •
 دیزادرپب یصوصخ تایئزج ھب ای و دننک وگزاب ارناش یاھ ناتساد ات دینک روبجم اراھنآ •
 دینک هدروآرب دیناوتن تسا نکمم ھک دیھد ییاھ لوق •
 دینک نایب ،دنک لصاح ھبلغ ناکدوک رب ھکنیا نودب ،زاب تروصب ار ساسحا دینک شالت – دیراد ھگن یرس ار اھزیچ •
 .دیبوخ امش ھکنیا ندرک دومناو •

 
 و کمک تسا نکمم لیذ یاھنامزاس ای اھداھن ،دیشاب لکشم راچد هدننک تحاران دادیور اب ندمآ رانک رد امش ھکیتروصرد
:دنھد ماجنا رتشیب یراکمھ    

 
دیوش سامت رد نات یگداوناخ کشزپ ای لحم کشزپ اب  
 
دیوش سامت رد )            ( نیال فیال اب ١٣١١١۴ هرامش ھب  
 
دیوش سامت رد )                   ( ولبدنایب اب ١٣٠٠٢٢۴۶٣۶ هرامش ھب  
 
دیوش سامت رد )                    ( نیال پلیھ زدیک اب ١٨٠٠۵۵١٨٠٠ هرامش ھب  
 

 
 

دینک ھعجارم لیذ تیاس بیو ھب ،ایلارتسا خرس بیلص عبانم صوصخرد رتشیب تاعالطا ھب زاین تروصرد  
www.redcross.org.au/aftertheemergency  

دیوش سامت رد ١٨٠٠٧٣٣٢٧۶ هرامش ھب ای  
دیتسرفب لیمیا لیذ یناشن ھب ای  

contactus@redcross.org.au   
 
 

 

Lifeline 

Beyondblue 

Kids Helpline 


