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این معلومات برای چه شخصی می باشد؟ 
این کتابچه به شما کمک می نماید تا:

عالئم خودکشی را شناسایی نمائید، و 	 
 با شخصی که نگران می باشید شاید او به خودکشی فکر می نماید یا عالئمی مبنی بر قصد 	 

خاتمه دادن به زندگی خود را نشام می دهد ، صحبت نمائید. 

در اکثر مواقع اشخاصی که به خودکشی فکر می نمایند قصد خاتمه دادن به زندگی خود را ندارند 
اما می خواهند درد عاطفی ) یا درد فزیکی( آنها ختم شود صحبت با شخصی درباره خودکشی آسان 

نمی باشد. دانستن طریقه سوال درباره خودکشی ممکن است به نجات زندگی شخصی کمک نماید 

با صحبت با نفر شما می توانید: 
به آن نفر نشان دهید که به فکر او می باشید	 
آن نفر را امید دهید که چیزها اینطور نمی ماند، این آفت خالص می شود، و او کمک 	 

گرفته می تواند.
یک نفر را برای درخواست کمک حمایت نمائید 	 



حمایت از کسی در جامعه شما که قصد خودکشی دارد

خودکشی خاتمه دادن قصدی زندگی می باشد

خودکشی یک مسئله پیچیده می باشد. تنها یک دلیل یا توضیح برای خودکشی وجود 
ندارد و چندین عامل ممکن است موجب بیشتر شدن امکان فکر کردن یا برنامه 

ریزی برای خاتمه دادن به زندگی در یک نفر گردد 

عامل افکار و رویه خودکشی اغلب از دست دادن کسی یا یک وضعیت دردناک در 
زندگی می باشد. 

خودکشی چه می باشد؟ 
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عوامل فرهنگی و اجتماعی رول عمده ای در زیاد یا کم شدن خطر خودکشی در 
افراد از جوامع فرهنگی مختلف دارد.

تشخیص اینکه یک نفر دوران پر از فشارهای عاطفی را می گذراند اولین قدم مهم در ارائه کمک 
می باشد. بعضی شرایط وجود دارند که ممکن است برای افراد با زمینه فرهنگی مختلف مقابله با 

آنها سخت تر باشد 

بعضی عوامل که ممکن است باعث 
خودکشی و یا زیاد شدن خطر افکار ویا 

رویه خودکشی شوند 

مشکالت فامیلی/ زنا و شوهری، اختالف نظر 	 
یا از دست دادن )مثل مرگ یا دور بودن از از 

شخصی که برایشان عزیز می باشد(
فشار از طرف فامیلی یا جامع نسبت به 	 

انتخاب طریقه زندگی )بطور مثال، با کی 
عروسی کرده می توانند یا به کدام مجلس 

مذهبی رفته می توانند(
ضربه یا صدمه عمده ) بطور مثال ضرر 	 

مالی، از دست دادن آبرو یا یک مقام مورد 
احترام در بین فامیلی یا جامعه، از دست 

دادن کار یا محل زندگی
تجاوز جنسی، سقط جنین یا بارداری پیش از 	 

ازدواج
تجربات خشونت خانگی و فامیلی	 
زورگویی و اذیت و آزار	 
تجربه تبعیض نژادی	 

یادآوری زخم عاطفی یا شکنجه از گذشته	 
نامعلومی وضعیت ویزه	 
تطبیق با زندگی در یک کشور نو ) فهم و 	 

برخورد با تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی(
مشکالت مربوط به استقرار در یک کشور 	 

نو)مثل یاد گرفتن یک زبان نو، پالیدن کار و، 
دسترسی به خدمات(

یک مریضی کشنده یا درد شدید فزیکی	 
درد مزمن یا معیوبیت	 
وضعیت صحت روانی.	 
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یک نفر که افکار خودکشی دارد ممکن است مستقیما طلب کمک ننماید وقتی یک 
نفر بعضی از این عالئم را تجربه می نماید یا نشان می دهد، مخصوصا بعد از 

از دست دادن یا یک واقعه پر درد در زندگی، ممکن است وقت آن رسیده باشد که 
راجع به خودکشی از او پرسان نمائیم. 

بعضی عالیم اخطار دهنده 
که ممکن است باعث 

خودکشی شوند

بعضی از عالئمی که باید به دنبال آنها بود اگر نفر: 
درباره میل به مرگ نوشته یا صحبت می نماید	 
درباره اینکه بار دوش دیگران است صحبت 	 

می نماید 
درباره احساس ناامیدی یا تنهایی صحبت 	 

می نماید.
کوشش می نماید تا چیزی که باعث مرگ یا 	 

صدمه زدن به او شده می تواند را بدست آورد
از دست دادن عالقه به چیزهائی که در 	 

گذشته برای آنها لذت بخش بوده یا گوشه 
گیری از دیگران 

تغیرات قابل توجه در خوی )مثل جگر خونی، 	 
نگرانی یا وارخطایی، احساس خوشی بدون 

دلیل بعد از جگر خونی دراز مدت

تغیر در عادات خواب و خوراک آنها 	 
زیاد شدن استفاده از مشروبات الکولی، مواد 	 

مخدره یا ادویه
خداحافظی با دیگران یا دادن وسایل مهم 	 

متعلق به او به دیگران
انجام کارهای ناامن یا خطرناک که زندگی 	 

آنها را به خطر انداخته می تواند. 
تجربه عالئم شدید فزیکی مکرر مثل سردردی 	 

یا درد معده.
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حقایقعقاید رایج
خودکشی در استرالیا جرم نمی باشدخودکشی یک جرم جنایی می باشد

 افرادی که قصد خودکشی دارند 
می خواهند بمیرند

تحقیقات نشان می دهد که اکثریت افرادی که درباره خودکشی فکر می 
 نمایند یا اقدام به خودکشی کرده اند

 نمی خواهند بمیرند . آنها می خواهند به درد عاطفی 
)یا بعضی اوقات فزیکی( خود خاتمه دهند 

اگر شما از یک نفر مستقیما 
 درباره خودکشی سوال نمائید 

 این فکر خود کشی را
در ذهن او می اندازد. 

با سوال نمودن درباره خودکشی شما فکر خودکشی را در ذهن او نمی 
اندازید. اگر یک نفر در حال فکر کردن به خودکشی می باشد، پرسان 

نمودن این سوال نشان می دهد که شما به فکر او می باشید و این ممکن 
است به نفر کمک نماید تا برای طلبیدن کمک احساس راحتی نماید 

اشخاصی که درباره خودکشی 
صحبت می نمایند، به دنبال 

توجه می باشند.

طبق تحقیقات صحبت درباره خودکشی حسب معمول از عالئم دق 
بودن می باشد. یک نفر که درباره خودکشی فکر می نماید شاید 

مهارتها و قابلیت الزم برای طلبیدن کمک را نداشته باشد.

اشخاصی که درباره خودکشی 
صحبت می نمایند حسب معمول 

قصد خودکشی ندارند.

 صحبت درباره خودکشی یک عالمت اخطار دهنده می باشد و
 و باید جدی گرفته شود

تمام اشخاصی که فکر خودکشی 
دارند دچار مرض روحی و 

روانی می باشند.

تمام اشخاصی که فکر خودکشی دارند دچار مرض روانی نمی باشند. 
عوامل فرهنگی و اجتماعی رول عمده ای در خودکشی افراد با زمینه 

فرهنگی و زبانی مختلف دارند. 

اکثریت خودکشی ها بدون کدام 
عالئم اخطار دهنده رخ می دهد.

طبق تحقیقات اکثریت اشخاصی که اقدام به خودکشی نموده اند بعضی 
از عالئم اخطار دهنده را نشان می دهند.

اگر یک نفر فکر خودکشی دارد 
او همیشه در فکر خودکشی 

باقی خواهد ماند

اشخاصی که به خودکشی فکر می نمایند یا کوشش کرده اند تا به زندگی 
خود خاتمه دهند می توانند بهبودی کامل حاصل نمایند و راههای سالم 

تری را برای مقابله با رخدادهای پر از فشارهای روانی انکشاف دهند. 

اشخاصی که به خود صدمه می 
رسانند در فکر خودکشی نمی 

باشند

رفتارهای خود آزاری یک عامل خطر برای خودکشی می باشد و 
احتمال اینکه این افراد در آینده کوشش نمایند تا به زندگی خود خاتمه 

دهند بیشتر است اشخاصی که به خود صدمه می رسانند نشان می دهند 
تا چه اندازه جگر خون می باشند و باید تشویق به گرفتن کمک شوند

حقایق مهم برای اطالع از خودکشی
✘✔
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شما چه کار کرده می توانید؟ 

اگر شما با شخصی درباره خودکشی صحبت می نمائید که دارای زمینه فرهنگی 
مختلفی می باشد، مهم است که از عقاید فرهنگی و مذهبی او درباره خودکشی با 

خبر بوده و نسبت به آنها حساس باشید.

اگر شما نگران شخصی می باشید که افکار خودکشی دارد مراحل قید شده در 
صفحات ذیل را دنبال نمائید 

 Conversations Matter برای راهنمایی درباره طریقه صحبت درباره خودکشی به ویبسایت
www.conversationsmatter.com.au رجوع نمائید

پرسان نمائید  .1

گوش کنید و حمایت نمائید  .2

کمک بگیرید  .3

پیگیری نمائید  .4
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به آن نفر بگوئید که نگرانش می باشید با آنها درباره نکاتی که شما متوجه آن شده اید و یا چیزی 	 
شما را نگران کرده است صحبت نمائید بطور مثال، اخیرا متوجه تغیراتی در شما شده ام و می 

خواهم بدانم که شما چطور هستید؟
 بطور مستقیم صحبت نمائید. "آیا شما درباره خودکشی فکر می نمائید؟" از سوال کردن ترس نخورید	 

این نشان می دهد که شما به فکر می باشید سوال کردن به آن نفر نشان می دهد که درباره افکار 
خودکشی خود با شما صحبت کرده می تواند تمایل شما برای صحبت درباره افکار آنها برای خاتمه 

دادن به زندگی خود در کم کردن ننگ مربوط به خودکشی کمک کرده می تواند. 
مالیم باشید. به آن نفر بگوئید که افراد دیگری که دوران سختی را گذرانده اند هم به خودکشی فکر 	 

کرده اند و بهبود پیدا کرده اند. به آنها یادآوری نمائید که درخواست برای کمک شرم نمی باشد به 
خاطر داشته باشید، رول شما به حیث یک عضو فامیلی، دوست و یا یکی از اعضای جامعه می تواند 

برای آن شخص کمک بسیار خوبی باشد.
سوال های بیشتری نمائید تا بفهمید وضعیت تا چه اندازه عاجل استن. سوال نمائید:	 

 اگر نفر برای خودکشی پالن دارد 	 
"آیا شما برای خاتمه دادن به زندگی خود پالن جورکرده اید؟" 

 آن نفر برای چه مدت افکار خودکشی داشته است 	 
"از چه وقت دیر شما این احساس را دارید؟"

 اگر آنها از پیش کوشش کرده اند تا به زندگی خود خاتمه دهند 	 
"آیا شما از پیش کوشش کرده اید تا به زندگی خود خاتمه دهید؟" 

 درباره وضعیت فعلی و اینکه چه چیزی باعث ناراحتی او می گردد 	 
"آیا اخیرا اتفاقی رخ داده که باعث شده تا شما این احساس را داشته باشید؟ 

 اگر آنها شخصی را می شناسند که اخیرا از طریق خودکشی مرده باشد 	 
"آیا اخیرا کسی از جامعه شما از طریق خودکشی مرده است یا کوشش نموده است تا به زندگی 

خود خاتمه دهد؟" 
اگر آن نفر به شما بگوید که به خودکشی فکر می نماید یا کدام پالن، یا قصد را برای خاتمه دان به 

زندگی خود دارد، لطفا با دنبال کردن مراحل یاد شده در بخش 3.برای آنها درخواست کمک نمائید کمک 
بگیرید )صفحه 8(. 

پرسان نمائید .1
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با احساس همدردی گوش نمائید. توجه خودتان را باالی چیزهایی که گفته می شود متمرکز 	 
نمائید، نه باالی اینکه شما نسبت به چیزهایی که گفته می شود چه احساسی دارید با پرسان کردن 

سوالهائی که ضرورت به توضیح دارد آنها را تشویق به صحبت نمائید. بطور مثال، شما حاال 
چطور استین؟، آیا شما به من گفته می توانید که از چه وقت است که اینطور احساس دارید؟ خواب 

شما چطور است؟ 
حمایت نمائید. حمایت نمائید، حتی اگر آن نفر چیزی می گوید که خالف باور های شما می باشد و 	 

شما، با انتخاب های آن نفر هم نظر نمی باشید، یا فهمیدن اینکه چرا آنها این طور احساس می نمایند 
برایتان مشکل است نصیحت ننمائید یا کوشش نکنید که مشکل را حل و فصل نمائید. این مهم می 

باشد که به صحبت ادامه بدهید و آن نفر را زنده و مصون نگه دارید. گوش دادن بهترین راه برای 
کمک به یک نفر می باشد تا برای صحبت با شما احساس راحتی نماید و درخواست کمک نماید 

به آنها کمک نمائید تا درباره افکار، احساسات و نگرانیهای خود با شما صحبت نمایند شما با 	 
تکرار نکات مهمی که آن نفر گفته است و با نشان دادن احساس همدردی خود او را به صحبت 
بیشتر تشویق کرده می توانید. بعضی راه های که شما این کار را کرده می توانید به قرار ذیل 

می باشند:"شما گفتید.......". "شما گفتید درباره .......... نگران می باشید" "اینطور معلوم است 
که شما در حال حاضر احساس می کنید که همه چیز برایتان بسیار بد می باشد آماده باشید تا در 
محاوره خود وقفه زیادی بگذارید تا به نفر فرصت دهید تا افکار خود را جمع نماید و به شما جواب 

دهد. طرف حرکات بدن نفر توجه نمائید به تمام چیزهایی که او می گوید با دقت گوش دهید. 
چیزهایی را که می گویند جدی بگیرید. اگر نفر از احساس ناراحتی خود یا افکار میل به صدمه 	 

زدن به خود صحبت می نماید، مهم است که شما صحبت های آنها را جدی بگیرید و کوشش نمائید 
تا هر قدر زودتر برای آنها کمک بگیرید.

گوش کنید و 2.
حمایت نمائید
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اگر برای شما امن می باشد، همرای نفر بمانید. مصون بودن آنها را بررسی نمائید، اطمینان حاصل 
کنید که آنجا کدام چیزی وجود ندارد که آنها برای صدمه زدن به خود از آن استفاده کرده بتوانند 

معلوماتی که شما از نفر کسب کرده اید در گرفتن تصمیم برای اقدام بعدی به شما کمک کرده می تواند.

افکار خودکشی نباید مخفی نگه داشته شوند. این ممکن است به این معنی باشد که شما برای کمک 
به حفظ مصونیت آن نفر و طلبیدن کمک باید با کارکنان صحی صحبت نمائید 

نفر را تشویق کنید که کمک بگیرد و درخواست حمایت و معلومات نماید. نفر را تشویق نمائید تا با 
اشخاصی که می شناسد و به آنها اعتماد دارد صحبت نماید آن نفر می تواند یکی از اعضای فامیلی، 

یک دوست قابل اعتماد، بزرگ قوم، استاد مکتب، مسئول راهنمایی مکتب یا کدام کس دیگری که 
آنها همراه او احساس راحتی می نمایند باشد. اگر آنها خوش دارند و شما احساس راحتی می نمائید، 

شما می توانید به آنها کمک نمائید تا همراه افراد مورد اعتماد خود صحبت نمایند

برای وضعیت های عاجل:
در جائی که خطر عاجل یا امکان خودکشی وجود دارد.  .1

با مرکز خدمات عاجل به نمبر 000 به تماس شوید یا 	 
آنها را مستقیما به بخش خدمات عاجل شفاخانه ببرید، یا 	 
اگر نفر بطور عاجل با یک داکتر یا روانشناس مشوره کرده می تواند، به داکتر یا روانشناس 	 

رجوع نمائید

اگر شما مطمئن نمی باشید که نفر در خطر خودکشی است، شما برای دریافت خدمات و   .2
مشوره با این مراکز خدماتی به تماس شده می توانید

MH Call 1300...................................... 255 642 1300 )خدمات صحت روانی(  	

 	1300 659 467 ..............Suicide Call Back Service

 	13 11 14 .................................................. Lifeline

 	1800 55 1800 ...................................... Kids Helpline

 	1300 224 636 ........................................ BeyondBlue

کمک بگیرید3.
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حمایت از کسی در جامعه شما که قصد خودکشی دارد

خط تیلفونی برای موارد غیر عاجل )24 ساعته /7 روز هفته(:
MH Call 1300............................................. 255 642 1300 )خدمات صحت روانی(  	

 	1300 659 467 ..................... Suicide Call Back Service

 	13 11 14 ..........................................................Lifeline

 	1800 55 1800 ............................................. Kids Helpline

 	1300 224 636 ................................................BeyondBlue

برای موارد غیر عاجل و خدمات تخصصی چند فرهنگی: 
داکتر عمومی یا داکتر فامیلی 	 
 	)Queensland Transcultural Mental Health Centre( کلینیک صحت روانی بین فرهنگی کوینزلند 

 روزدوشنبه تا جمعه ساعت 8:30 صبح تا 4:30 بعد از ظهر: 1234 3317 )07( یا 
 189 188 1800 )مجانی(

www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc 
	  یک مرکز خدماتی دریافت درخواست سرتاسری ایالتی برای برقراری ارتباط مردم با خدمات 

صحت روانی مربوطه
 برنامه کمک به بازماندگان شکنجه و صدمات روحی و روانی کوئینزلند 	 

 )Queensland Program of Assistance to Survivors of Torture and Trauma( 
6677 3391 )07( 	 برای مشوره درباره صدمات روحی و روانی 

World Wellness Group )07( 3333 2100 - تحت پروگرام روانشناختی چند فرهنگی  	
این مرکز ارجاعیه های جلوگیری از خودکشی را قبول می نماید یا تحت برنامه فرهنگ درذهن 

خدمات حمایتی روانی – اجتماعی را ارایه می نماید
Harmony Place 0432 494 206 برای خدمات حمایتی روانی – اجتماعی 	 

اگر شما احتیاج به ترجمان تیلفونی دارید با خدمات تیلفونی TIS به نمبر تیلفون 450 131 به تماس شوید
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حمایت از کسی در جامعه شما که قصد خودکشی دارد

نشان دهید که به فکر آنها می باشید با چک کردن وضعیت و گرفتن احوال آنها بطور مرتب شما 	 
این کار را بطور رو در رو، از طریق تیلفون، ارسال پیغام یا ایمیل انجام داده می توانید. نشان دادن 

اینکه شما به فکر او می باشید باعث ایجاد تغیر شده می تواند 
اگر نفر با یک مرکز خدمات حمایتی در ارتباط می باشد، از او برای اظهار نگرانیهای خود به آن 	 

مرکز اجازه بگیرید
شما مجبور به قبول مسئولیت نمی باشید. از حلقه حمایتی خود استفاده نمائید و بدانید که چه وقتی 	 

و از کجا درخواست کمک نمائید. 
صحبت با شخصی که فکر خودکشی دارد می تواند باعث فشارهای روانی گردد، پس مراقب خود 	 

باشید. عادات سالم داشته باشید و در صورت احساس پریشانی یا ناراحتی برای خود هم کمک بگیرید

پیگیری نمائید .4
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حمایت از کسی در جامعه شما که قصد خودکشی دارد

این معلومات توسط کلینیک صحت روانی بین فرهنگی کوینزلند 
)Queensland Transcultural Mental Health Centre( منحیث 

بخشی از پروژه جلوگیری از خودکشی انکشاف داده شده است. این 
 Queensland Mental( پروژه توسط کمیسیون صحت روانی کوینزلند

Health Commission(. حمایت شده است.

 )Queensland Transcultural Mental Health Centre( کلینیک صحت روانی بین فرهنگی کوینزلند 
 )Metro South Addiction and Mental Health Services( خدمات صحت روانی و اعتیاد ناحیه جنوب شهر

1234 3317 )07( تیلفون: 
189 188 1800 مجانی: 

)24hrs( 55 22 64 1300  :MH Call

1299 3317 )07(  :Fax

www.metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc  :Web

با ما به تماس شوید
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نوت ها 
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