
The impact that the coronavirus
(COVID-19) outbreak is still

having on our lives may cause us
to have some difficult feelings.
There are simple things we can

do to help take care of our
mental health and wellbeing

during these times. 

Koronavirüs (COVID-19) salgınının
hala hayatlarımız üzerinde

yarattığı etki, duygusal olarak zor
zamanlardan geçmemize neden

olabilir. Bu zamanlarda akıl
sağlığımızı ve iyi halimizı korumaya

yardımcı olmak için
yapabileceğimiz basit şeyler

bulunmaktadır.

Mental Health
Tips for Surviving
the Semester in a
covıd-19 Pandemic
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Dünya şu anda alışkın olduğumuzdan çokfarklı. Siz de farklı görüneceksiniz, farklıhissedeceksiniz, kendinize karşı nazikolun. Bu sömestr da muhtemelenbeklediğinizden çok farklı. Öfke, hayalkırıklığı,  kaygı ve hatta kederhissedebilirsiniz. Bunların hepsi olağandır.Bu zor duyguları deneyimlemek ve işlemekiçin kendinize izin verin.

The world looks different right now.You will look different too, be gentlewith yourself. This semester likelylooks different than you expected. Youmay feel anger, frustration,disappointment, anxiety and evengrief. These are all valid. Give yourselfthe space to experience and processthese difficult emotions. 

 Let Yourself Feel1.

 Kendinizi Dinleyin1.



Evet, bu dönemde de yapmanızgereken işler ve sorumluluklarınız var.Ancak bazen bunalmış hissedebilirsiniz.Daha verimli çalışabilmeniz için molalarçok önemlidir. Dinlenmeye zamanayırabilirseniz daha iyi odaklanacakve öğrenceksiniz.

2.  Take Breaks

2.  Ara Verin

Yes, you have work to do. However,sometimes may feel overwhelmed.Breaks are necessary for productivity.You will learn etter and be morefocused if you allow yourself to rest.



3.  Kontrol Edebileceklerinize

Odaklanın ve Gerçeklere Bağlı Kalın:

Right now, the future may feel uncertain and overwhelming. It is normal to

desire a sense of control over things. Identify what you can control and what

you cannot. Find a credible source you can trust and fact-check information

you get from social media or other people. You might also want to consider

limiting the time you spend on checking the news.

3.  Focus on What you Can Control

and Stick to the Facts:

Şu anda gelecek size belirsiz ve bunaltıcı gözüküyor olabilir. Hayatınız üzerinde

daha fazla kontrol sahibi olmayı arzuluyor olabilirsiniz. Neyi kontrol

edebileceğinizi ve neyi kontrol edemeyeceğinizi belirleyin. Bilgi alabileceğiniz

güvenilir bir kaynak bulun ve sosyal medyadan veya diğer insanlardan aldığınız

bilgilerin doğruluğunu kontrol edin. Ayrıca, haberleri kontrol etmek için

harcadığınız zamanı sınırlamayı düşünebilirsiniz.



4.  Look After Your Body:

Fiziksel sağlığımızın genel olarak nasılhissettiğimiz üzerinde büyük bir etkisivardır. Sağlıklı, dengeli yemekleryemeye, yeterince su içmeye, düzenliegzersiz yapmaya ve uyku düzeninizikorumaya çalışın. Yürüyüşe çıkmak, ruhhalinizi yükseltmenize ve zihniniziboşaltmanıza yardımcı olabilir -yürüyüşler sırasında sosyal mesafekurallarına uymayı unutmayın.

4.  Bedeninize İyi Bakın:

Our physical health has a big impact onhow we feel. Try to eat healthy, well-balanced meals, drink enough water,exercise regularly and maintain regularsleeping patterns. Going for a walk canreally help lift your mood and clear yourmind – just remember to follow socialdistancing guidelines.



5.  Ask for help:

5.  İhtiyacınız Olduğunda

Yardım Alın:
Tüm sorularınızın cevabını kendinizde bulmakzorunda değilsiniz. Hiç kimse bütün bilgilerehakim olamaz. Bunalmış ve çaresizhissettiğinizde yardım isteyebilirsiniz.Güvendiğiniz aile üyeleri ve arkadaşlarınızlakonuşmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca,profesyonel bir yardım için danışmanlıkservisinden destek almayı düşünebilirsiniz.

You don't have to have all the answers.None of us do. Ask help when you arefeeling overwhelmed. Talk to trustedfamily and friends. You can alsoconsider getting support from thecounseling services.


