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األمومة في المناطق الريفية 

أو النائية 

قم بإجراء بعض التغييرات البسيطة في عاداتك للمساعدة   •
في تقليل القلق المفرط وتحسين الحالة المزاجية، عىل 

سبيل المثال. اعتني بنظامك الغذائي، أو حاول الحصول عىل 

مزيد من الراحة، أو مارس الرياضة يومياً، أو خذ أجازًة، أو قم 

بإجراء مكالمة فيديو مع صديق لك بشكل منتظم، أو انضم 

 Gidget Virtual إىل مجموعة لألمهات عبر اإلنترنت )مثل

Village https://www.facebook.com/groups/
gidgetvirtualvillage(، أو الغناء بصوت عاٍل، واالستماع 

إىل الموسيقى المفضلة لديك، والتركيز عىل ما يمكنك القيام 

به وربما التفكير بالنعم التي تملكها 

يمكنك إنشاء مجموعة أفراد خاصة بك أو عمل نشاطات   •
للمجتمع المحلي

ضع خطة لمساعدة نفسك عندما تمر بيوم سيء، مثالً: بمن   •
يمكنك االتصال؟ ما الذي يجعلك تشعر بتحسن؟ ما الذي 

يمكنك التركيز عليه؟ افهم أن جميع اآلباء الجدد يمرون بأيام 

سيئة واعلم أنها ستمضي 

تواصل مع الثقافة والبالد بكل تفاصيلها كمصدر للقوة أو   •
الجانب الروحاني الخاص بك

ادراك متى تخرج األمور عن السيطرة، عىل سبيل المثال   •
كونك مراقباً جيًدا لنفسك، قم بتدوين التقلبات المزاجية 

والسلوكيات الخارجة عن طبيعتك أو األفكار التي تقلقك

تحدث إىل طبيبك العام أو ممرضة التوليد/ممرضة صحة   •
األسرة والطفل 

إذا راودتك أفكار انتحارية أو أفكار إيذاء النفس، اتصل عىل   •
Lifeline عىل الفور عىل 14 11 13.  _

مصادر أخرى مفيدة:

PANDA 1300 726 306 www.panda.org.au
Beyond Blue www.beyondblue.org.au
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www.gidgetfoundation.org.au

 Rural Remote Mental التي طورتها( Rural Minds
Health LTD( لالهتمام بالراحة النفسية ألولئك الذين يعيشون 

 www.rrmh.com.au في المجتمعات الريفية والنائية

يواجه اآلباء واألمهات الحوامل والجدد في المناطق الريفية والنائية 

في أستراليا بعض تحديات األبوة واألمومة الفريدة. في أستراليا، 

تعاني 1 من كل 5 أمهات جدد و 1 من كل 10 آباء جدد شكالً من 

أشكال االكتئاب والقلق المفرط في فترة مرحلة الوالدة. وبالتالي، 

من المهم أكثر من أي وقت مضى نشر الوعي عما يمكن لمؤسسة 

Gidget Foundation Australia القيام به لدعم اآلباء 
واألمهات الجدد. نحن هنا للمساعدة! 

قد يكون بدء رحلة األبوة واألمومة في أي وقت مهمة شاقة. غالباً 

ما يكون هناك عدد أقل من خدمات الدعم المتاحة في مجتمعاتنا 

الريفية. يمكن أن يكون الوصول إىل أخصائيي مرحلة الوالدة محدوداً 

للغاية ويمكن أن يتأخر العالج بسبب أوقات االنتظار أو أن يكون 

باهظ التكلفة. 

يمكن أن يكون التعامل مع االكتئاب والقلق المفرط في فترة مرحلة 

الوالدة PNDA موضوعاً صعباً للحديث عنه بسبب وصمة العار 

المرتبطة به. ولكن قد يكون أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية 

قد زادوا أيضاً من الضغط “لمحاولة الظهور عىل أنهم أقوى مما هم 

عليه” وإخفاء نقاط ضعفهم. كما يمكن أن يكونوا قلقين بشأن االفتقار 

إىل السرية أو إيجاد خيارات دعم تتماشى مع األمور الحساسة في 

بعض الثقافات. كما يمكن أن تكون فرص الرعاية الذاتية محدودة. 

هناك أيضاً مسافات جغرافية أكبر بين العائلة واألصدقاء، وبالتالي 

يصبحون كما لو أنهم ال يعيشون في نفس القرية. 

لذلك، يحتاج مقدمو الخدمات في تلك المناطق إىل فهم احتياجات 

المجتمعات الريفية والنائية وأن يكونوا قادرين عىل مراعاة هذه 

االحتياجات. 

إذا كنت تعيش في إحدى هذه المجتمعات المحلية، وال تشعر أنك 

عىل ما يرام أو تشعر بالقلق بشأن شخص قريب منك، فمن المهم 

طلب المساعدة في أقرب وقت ممكن. 

فيما يلي بعض االستراتيجيات العملية، ولكن إذا لم تشعر بتحسن في 

غضون أسابيع قليلة بعد تجربة بعض هذه األفكار، فمن الجيد التواصل 

والحصول عىل بعض الدعم المختص والبدء بزيارة طبيبك العام. 

تحدث مع أشخاص موثوق بهم  •

ثقف نفسك من خالل مصادر موثوقة   •

كن لطيفاً مع نفسك عندما تواجه التحديات وتحىل بالصبر   •
بينما تتعافى 

ضع روتيناً يومياً مرناً، وأضف شيئاً واحداً عىل األقل تستمتع به   •

قلل من الوقت الذي تقضيه عىل وسائل التواصل االجتماعي -   •
ً Supporting the emotional wellbeing of expectant & new parentsفهي ليست واقعية أو مفيدة دائما
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