
کشمکش اقدامات در برخورد با استرس و  

 

یاطالعات عموم  

 

. احساسات ابدی شیممکن است افزا زیو سوءاستفاده خشونت آم یریدرگ دیو ترس ، خطر تشد نانیعدم اطم طیشرا در

کھ نسبت بھ کسی کھ بر خالف  ستیبد ن این است. رفتاری کامال عادی ،ییاستثنا طیدر شرا ی، تنش و پرخاشگر یمنف

و خشونت  یمقابلھ با پرخاشگر یبرا ییدستور العمل جادو چیمتأسفانھ ، ھ. داشتھ باشیدپرخاشگرانھ احساس  است شما

.دوری کنیدو کشمکش ما راه ھای گوناگونی است کھ در چنین شرایطی کامال آرام باشید و از درگیری وجود ندارد ، ا  

 

د؟یانجام دھ دیتوان یم یھا چھ کار یریدرگ دیاز تشد یریجلوگ یبرا  

ھماھنگ روزمره معمول را با ساعت مطالعھ و کار در صبح و وقت آزاد در بعد از ظھر  یساختارھا •

 کنید.

 کیمناستیژ ی، باشگاه ھا یوتیوب( دیاستفاده کن از آن ھا استفاده و شنھادیرا پ و تحرک یحرکت یھا نھیگز •

 یگردش ) در صورت امکانردیگ یقرار م ھم در دسترس نیبھ صورت آنالکھ  رهیو غ وگای ی، گروه ھا

 داشتھ باشید.ھم  و تحرک   یبا کودکان باز می توانید  و داشتھ باشیدتازه  یھوا در

 .تنھا برای خودتان اختصاص دھیدی را ساعات •

 ای خانواده خود امکان برگشت را بدھید.بھ اعض •

 .دیرا برطرف کن تی، عصبانافزایش تنش قبل از  •

. دی، واکنش نشان دھ دیشده ایا اشتباه  زیاده خواھیکھ دچار  دیمتوجھ شد یو وقت دیباشبا خودتان صادق  •

 است. یقدردان کی نیھمچنو در عذرخواھی قدم  نیاعتراف بھ اشتباه خود اول

. از دوستان ، مراکز مشاوره ، در صورت خشونت دیدار ازیبھ کمک ن یریدرگ دیکھ ھنگام تشد بپذیرید •

 .دیریکمک بگ  کودک و نوجوان یستیبھز ای سیاز پل نیگسترده ، ھمچن

 

مھم یشماره تلفن ھا  
 یھا نھیبا تمام گز یستیل دیتوان یم نجای. در ایمشاوره روانشناس با :دیریبا ما تماس بگ د؟یدار ازینپشتیبانی بھ  ایآ

 .دیکن دایتماس پ

شتریب شتیبانیپ  
 شماره تلفن  Rat auf Draht 147    (24 ساعت) مشاوره در برای کودکان و نوجوانان  

 /http://www.frauenhelpline.at مرکز کمک بھ بانوان در برابر خشونت با شماره تلفن   55 222-5 0800 
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 Informationen und Beratungsangebote اطالعات و مشاوره ارائھ شده توسط انجمن حرفھ ای روانشناسان اتریشی

 (BÖP)   

Informationen der Bundesjugendvertretung کودکان و  ژهیو -جوانان فدرال  یمربوط بھ شورا اطالعات

 نوجوانان

 

 

 

 

 

 

https://www.boep.or.at/psychologische-behandlung/informationen-zum-coronavirus-covid-19
https://www.bjv.at/activities/corona-virus-infos-fuer-kinder-jugendliche-und-ratsuchende/

