
  
 
 

 هل يحتاج طفلي إلى المساعدة؟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :الخطوات األولى

 الموارد والدعم ،المعلومات

              ألولياء أمور األطفال والمراهقين

                



 هذه المشاعر والسلوكيات ،

 داخل نطاق المعقول ، هي "طبيعية" في

 مراحل معينة من حياة الطفل

 و المراهق. إال أنه، حينأ

 تبدأ في التدخل مع

 العالقات أو أنشطة الحياة اليومية،

 .لقد حان الوقت للعثور على المساعدة

 

 

 ... قلق

 …حزين

 …غاضب

 …مندفع

 …يكسر القواعد

 يرفض االستماع إلى

 ... المعلمين أو أولياء األمور
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 عالجال،  شائع،  ةحقيق -مقدمة 

 مساعدة في المدرسة

االهتمام القلق ومخاوف   

 اطفووالع السلوك مخاوف

 اإلصابات الذاتية ، الصدمة واإلجهاد

 لدي مخاوف ... اآلن ماذا؟     

 المجتمعمن موارد      
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 .إذا كنت أحد الوالدين ، فال ينبغي ألحد أن يخبرك أن األبوة واألمومة هي على األرجح أصعب وظيفة على اإلطالق

، على الرغم من بذل قصارى جهدنا لتزويد أطفالنا بما يحتاجون إليه ، تنشأ مشاكل. بالرغم من شعور المرء بأمر غامر أو مخيف  في بعض األحيان

، فهذا أو محرج للتفكير ، قد تكون عواقب عدم طلب المساعدة وخيمة. إذا كانت لديك مخاوف بشأن تصرفات طفلك اجتماعيًا أو عاطفيًا أو سلوكيًا 

 ، نود لك. يحتوي على معلومات مهمة حول العديد من المشكالت الشائعة التي يواجهها األطفال وما يمكن للعائالت القيام به للمساعدة. لكن أوالً الكتيب 

 .أن نشارك ثالث نقاط مهمة للغاية

 

 

 
 

 

 حقيقة

 

 .المشاكل العاطفية والسلوكية حقيقة
يريدون الفشل. إذا كانت لديهم مشاكل اجتماعية ، تماما مثل البالغين ، معظم األطفال والشباب ال 

صعوبات في إدارة عواطفهم ، أو صعوبات تلبية توقعات البالغين ، فهم يفتقدون شيئًا ما يمنعهم من 

النجاح. ربما ما هو مفقود هو نهج مختلف  لهذا الموقف ، أو فرصة لتعلم مهارة جديدة ، أو ربما 

 .باء تزويد أطفالنا بما يحتاجون إليه ليكونوا ناجحينتدخل طبي. في أي حال، مهمتنا كآ

 

 شائع

 

 

 .المشاكل العاطفية والسلوكية شائعة
 

سنة كان لديهم اضطراب عقلي قابل  15إلى  8٪ من  13وفقا للمعهد الوطني للصحة العقلية ، 

قلق عاًما عانوا إلى حد ما من ال 18إلى  13( من 5من  1) ٪21للتشخيص في العام السابق و

النفسي الشديد بما فيه الكفاية للتدخل في القدرة على التعامل بطريقة جيدة. من الشائع لآلباء أن 

يتساءلوا ما إذا كان طفلهم هو الوحيد الذي ال ينجح ، ولكن المرجوا التأكد من أنك وطفلك لستوا 

 وحدكم!

 

 قابلة للعالج

 

 .المشاكل العاطفية والسلوكية قابلة للعالج
 

الحظ ، نحن نعرف اآلن أكثر بكثير مما اعتدنا على كيفية مساعدة األطفال بخصوص لحسن 

عواطفهم وسلوكهم. على الرغم من أن معظم األطفال الذين يعانون من المشاكل العاطفية أو 

السلوكية ال يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها، اولئك الذين يحصلون على المساعدة قادرون 

قبات من أجل النجاح. مع الوقت، الجهد ومساعدة المهنيين يمكن أن يستمر هؤالء على تجاوز الع

 األطفال والشباب في التمتع بحياة سعيدة، صحية ومنتجة.
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 فكيف تتماشى المدرسة مع هذا؟
ب. نحن نفهم يوضح بيان مهمة مدارس تشيري كريك أنه يوجد أكتر لتعليم األطفال من مجرد تعليم القراءة والكتابة والحسا

أن الصعوبات االجتماعية أو العاطفية أو السلوكية يمكن أن تكون حاجز في طريق التعلم. لهذا السبب ، عندما يعاني الطالب 

من واحدة من هذه القضايا ، فإننا نبذل قصارى جهدنا إلقامة شراكة مع أولياء األمور لتزويد أطفالهم أو المراهقين بما 

 .ناجحين في المدرسة وفي الحياة يحتاجون إليه ليكونوا

 

. لدى كل مدرسة من مدارس تشيري كريك أخصائي الصحة العقلية )أخصائي نفسي و/أو أخصائي الموارد األولى

اجتماعي( وكذلك مستشارين في المدارس المتوسطة والثانوية الذين يمكنك إعتبارهم المورد األول الخاص بك. سواء كنت 

أو إذا كنت  "ما إذا كانت عواطف أو سلوكيات طفلك أو المراهق "طبيعية" أو "مجرد مرحلةترغب فقط في الرأي حول 

ترغب في نصيحة صغيرة حول كيفية التعامل مع موقف معين، يمكن أن يكون المعالج النفسي أو األخصائي االجتماعي 

ساعدة. يمكن للمساعدة في المشكالت أو المستشار بمدرسة طفلك مفيدًا للغاية. ال تخف من االتصال ، هم موجودون للم

باإلضافة إلى ذلك ، يمكنهم المساعدة في توجيهك إلى الموارد المتاحة في  .البسيطة اآلن أن تمنع المشكالت األكبر الحقًا

اآلباء في  مدارس تشيري كريك الدعم إلى المجتمع أو في مدارس تشيري كريك لمساعدتك في وضعك الخاص. كما تقدم

 ة متنوعة من الحلقات الدراسية لآلباء و األمهات وموارد الدعم. نحن شركاءشكل مجموع

 مع العديد من الوكاالت في المجتمع لتوفير شبكة دعم للعائالت. المرجو زيارة

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780    للحصول على معلومات حول حصص األبوة واألمومة

 .ضافيةالمتاحة حاليًا ولموارد إ

إذا كانت المشكلة االجتماعية أو العاطفية أو السلوكية لطفلك تتداخل مع يومه  الخدمات المباشرة.

عندئٍذ قد يكون عاِلم النفس أو األخصائي االجتماعي في مدرستك قادًرا على تقديم خدمات  المدرسي ،

التشاور  ،في مجموعة مباشرة لطفلك. قد يكون الدعم على المدى القصير على شكل دعم فردي  أو

على أساس منتظم معك ومع معلمي طفلك، أو حتى إجراء التقييمات للحصول على فهم أفضل لنقاط 

 .قوة طفلك وإحتياجاته

 

خدمات االستشارة في المدارس ليست بديالً لعالج الصحة العقلية المتاحة في المجتمع. على الرغم 

غير متوفرة خالل عطالت نهاية األسبوع، في المساء من أن هذه الخدمات مفيدة و داعمة إال أنها 

طالب يعني  1000-300والعطل السنوية. وبالطبع ، الحقيقة أن مختص واحد بالصحة النفسية لكل 

 أن الدعم محدود.

 

. معالجة صعوبات الطفل العاطفية أو السلوكية هي جهد جماعي. هذا يتطلب شراكة جهد جماعي

وكذلك كل المهنيين اآلخرين الذين يعملون مع الطفل. يجب أن تكون  عمل بين األسرة والمدرسة ،

االتصاالت مفتوحة وصادقة في اإلتجاهين ، الثقة واالحترام المتبادل هي الجوانب األساسية لهذه 

 .الشراكة

 

 

 
 
 

 

 
في بعض األحيان ، عندما 

 يكون الطفل
 ةعاطفي في مشكلة

 لكأو سلوكية ، ذ
 واحد مكانيظهر في 

 )المدرسة أو المنزل( أكثر
 أوقات أخرى .من اخر

 المشاكل تظهر في
جميع مجاالت حياة الطفل. 

 في
في كلتا الحالتين ، قد تكون 

 المساعدة
 أقرب مما تظن.
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. هذه فرصة لمجموعة من (PST) لمشكالتإذا كان طفلك يعاني في المدرسة ، فقد يطلب منك موظفو المدرسة أو أنت كوالد إجتماع فريق لحل ا

احتياجات طفلك وطرح األفكار لتلبية تلك االحتياجات بشكل أكثر فعالية. أنت جزء مهم  لمقابلتك لمناقشة موضوع ةالمعلمين وأخصائيي المدرس

 .وضروري من هذا الفريق ويجب أن ال تتردد في تقديم وجهات نظرك واقتراحاتك

 

من البرامج التعليمية النموذجية المقدمة في  العاطفية أو السلوكية في التأثير بشكل سلبي كبير على قدرة طفلك على االستفادةإذا استمرت االحتياجات 

هو المستند الذي يوفر    IEP.  (IEP) مناقشتك بإمكانية تقييم طفلك لخطة التعليم الفردي المدرسة ، قد يقوم اختصاصي الصحة العقلية في مدرستك

 .حددة فريدة الحتياجات طفلك. يتم إنشاؤه من قبل فريق يتضمن متخصصين بالمدرسة وأنتخدمات م
 

در على على الرغم من ندرتها ، فهناك بعض المواقف التي تكون فيها احتياجات الطفل العاطفية أو السلوكية كبيرة جدًا لدرجة يصبح الطفل غير قا

ام. في هذه الحاالت ، توفر مدارس تشيري كريك مجموعة متنوعة من بيئات التعلم البديلة الحصول على فائدة معقولة من فصل دراسي منتظم ع

كما  IEP . المصممة خصيصا لتلبية االحتياجات الفريدة الخاصة بطفلك. معظمها ، ولكن ليس كلها ، متاح فقط للطالب الذين لديهم خطة تعليم خاصة أو

بيئة تعليمية بديلة من قبل فريق من المختصين العاملين مع طفلك ، معك  الطفلمة ، يتم اتخاذ قرار دخول هو الحال مع جميع القرارات التعليمية الها

 .كعضو أساسي في هذا الفريق. التركيز عند اتخاذ هذه القرارات هودائما على احتياجات الطفل
 

 إذا رأيت طفلك أو .الب اليوميصف هذا الكتيب بعض المخاوف العاطفية والسلوكية التي يواجهها العديد من الط

المراهق في أي من األوصاف التالية ، فقد حان الوقت لك لبدء محادثة مع عالم النفس/ األخصائي االجتماعي في 

 مدرستك ، مستشار ، أو الطبيب فيما يتعلق بالصحة العقلية للطالب. 

 

رد المتاحة لك. حينما يعلم الوالدين أن على التعرف على األسئلة التي يجب طرحها والموا هذا الكتيب سيساعدك

طفلهم يعاني عاطفيا أو سلوكيا ، فمن الشائع البحث عن شيء ما أو شخص ما للومه. هل فعلت شيئا خاطئا كوالد؟ 

هل تأثر طفلي بأقرانه؟ هل يتعرض للتنمر؟ ربما معلمه صعب للغاية ؟ هل هذا بسبب التأثيرات المجتمعية؟ هل 

ي ؟ هذا ليس مفاجئا بالنظر إلى العوامل المعروفة المرتبطة بظهور حالة الصحة العقلية. مثال ألقي اللوم على طفل

عند األمراض الجسدية ، علم الوراثة وعلم األحياء غالبا ما تكون عوامل مهمة ، قضايا أخرى مثل اإلجهاد ، 

تطور حالة الصحة العقلية. من  الصدمة ووجود أو غياب الدعم االجتماعي اإليجابي معروفة أيًضا للتأثير على

النادر تقليل سبب حالة الصحة العقلية إلى عامل واحد. بسبب الطبيعة المعقدة لقضايا الصحة العقلية ، من المهم 

 .أن يكون التدخل متعدد األوجه كذلك

 

 وفقا ل
 األمراضبمركز التحكم 
(CDC)  فقط 

 نصف االطفال
 نمالذين يعانون 

 العقلية الصحة
 ونتلقي

 في الوقت المناسب.العالج 
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 مخاوف القلق
أشهر خالل سنوات ما قبل  8. على سبيل المثال ، من حوالي كل األطفال يعانون من القلق. بعض القلق متوقع وطبيعي في أوقات محددة من التطور 

عند االنفصال عن والديهم أو غيرهم من المقربين. األطفال الصغار على وجه الخصوص  المدرسة ، قد يظهر األطفال األصحاء ضائقة شديدة )القلق(

لغرباء. إال أنه ، عندما يبدأ الخوف أو العصبية في التدخل في قدرتهم مدة المخاوف قصيرة ، مثل الخوف من الظالم ، والعواصف أو من ا غالبا ما تكون

 .على التعامل ، ويبدو أنه يزداد سوًءا ، أو يتسبب في ضائقة غير عادية من الممكن أن طفلك يعاني من اضطراب القلق

. 

 
 

 

 

 . . هل طالبك
 

 قلق بشأن األشياء قبل حدوثها؟ي ■
المدرسة ، األصدقاء ، أو مخاوف بشأن األسرة ، هقلق أو لديي ■

 األنشطة؟
 غير مرغوب فيها؟متكررة، أوحوادث  افكار من عانيي ■
 ارتكاب األخطاء؟ وجود مخاوف مفرطة من الحرج أو ■
 تجنب المواقف االجتماعية؟ ■
  شيء أو وضعبخصوص  وف شديدة أو غير عاديةوجود مخا ■

 محدد ؟
 رفض الذهاب إلى المدرسة؟ ■
 واجه مشكلة في النوم؟ي ■
 وجود كوابيس متكررة؟ ■

 
 

 إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت لبدء محادثة
 مدرستك،ب االجتماعي المصلح،  يالنفسالدكتورمع 

 في المجتمع. مستشار أو أخصائي الصحة العقلية
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 مخاوف االهتمام ، االندفاع ، أو فرط النشاط 
تظهر عليه هذه األعراض والسلوكيات في  قنتباه ، االندفاع و/ أو فرط النشاط. ومع ذلك ، فإن الطفل األكثرقد يظهر كل طفل عالمات على عدم اال

لمعهد الوطني كثير من األحيان وأكثر كثافة من األطفال اآلخرين من نفس عمر. يمكن لهذا األمر أن يتداخل مع التعلم أو السلوك أو العالقات. وفقًا ل

إلى  8٪ من األطفال البالغين من العمر 9إلى  8هي حالة الصحة العقلية األكثر شيوًعا في الطفولة ، حيث تحدث في  ADHDلية، لألمراض الصحة العق

 .عاًما 15

 
 

 

 . . هل طالبك
 
 
 

 يواجه مشكلة في االهتمام وبسهولة يفقد التركيز؟ ■

 

 غافل عن التفاصيل ويخطئ في أمور بسيطة؟ ■

 

 و نسيان تسليم الواجب المنزلي؟فقدان اللوازم المدرسية أ ■

 

 يواجه مشكلة في انهاء واجب الفصل والواجب المنزلي؟ ■

 

 يواجه صعوبة في االستماع إلى ومتابعة األوامرالمتعددة للكبار؟ ■

 

 يتطفل على يفشي اإلجابات من غير تفكير أو صبر ، يقاطع أو ■

 اآلخرين؟ 

 

 ط؟يتسلق بشكل مفر دائم التململ أو اإلرتباك، يركض أو ■

 

 بهدوء؟ التحدث كثيرا وصعوبة اللعب ■

 

 

 
 إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت لبدء محادثة

 مع الدكتورالنفسي ، المصلح االجتماعي بمدرستك،

 مستشار أو أخصائي الصحة العقلية في المجتمع.
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 . . البكهل ط
 

 تجاه الناس أو الحيوانات؟عدواني  ■
 

 لممتلكات؟ا يدمر ■
 

 ؟كذاب و يسرقخادع،  ■
 

 قواعد خطيرة؟ ينتهك  ■
 

 واجه نوبات الغضب؟يكثيرا ما  ■
 

رفض االمتثال ي و يتحدىالبالغين أو  يجادل بإفراط ■
 لطلبات الكبار؟

■  
 اشخاص؟ مضايقةزعاج أو إعمدا  يحاول ■

 
 يلعب بالنار؟ ■

 
 المخدرات غير المشروعة؟ يشتبه في تعاطي ■

 
 أو الغضب؟ه ال يمكن السيطرة علي يغضب و ■

 
 

 إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت لك لبدء
 محادثة مع عالم النفس مدرستك ،

 أخصائي اجتماعي في المدرسة أو مستشار أو عقلي
 الصحة المهنية في المجتمع.

 

 المخاوف السلوكية
ضين ، وأن يخرقوا القواعد ، وأن يعصوا اآلباء والمعلمين ، ويجادلوا ، ويكونوا في بعض األحيان ، يمكن لجميع األطفال والمراهقين أن يكونوا معار

 لفظيا أو جسديا عدوانية. يصبح مصدر قلق بالغ عندما يصبح هذا النوع من السلوك متكرًرا جدًا كذلك

 وثابتة أنها تبرز مقارنة باألطفال اآلخرين في نفس العمر وتؤثر على الطفل أو المراهق يوميًا

 .نشطة الحياة والعالقاتأ
 
 



1
0 

 

 مخاوف عاطفية 
 

زداد تقلبات الحزن أو تعندما  حياة األطفال والمراهقين. ومع ذلك،في جزء من الحياة ، حتى  والحزن واالكتئاب والشعور بالوحدة وتقلب المزاج ه

لمراهقين األقران ، فقد أصبح مصدر قلق أكثر خطورة. في أو عالقات وأنشطة ا تداخل بشكل كبير مع طفلكها تالمزاج سوًءا وتصبح شديدة لدرجة أن

 .بدون سبب محدد يكوننتيجة لفقدان كبير أو صدمة ، يمكن أيًضا أن  حين أن االكتئاب يمكن أن يكون سبب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
يحتاج إلى عناية فورية ، ال  االنتحار أو يفكر فيإذا كنت تعتقد أن طفلك 

خدمات ل أو كولورادو 911 إتصل برقابة ، و من غيرها / تتركه

إلى  Talk”"إرسل أو  8255-493-844-1األزمات )اتصل بالرقم 

 .مدرب على األزمات مستشارب إليصالك ( 38255

 

 

 . . هل طالبك         
 

 أفكار حول االنتحار؟ يعاني من ■

 

 مفرط؟ يبكي بشكلبالحزن أو  يشعر ■

 

 ؟ء التي يحبهااألشيااالهتمام أو التمتع ب يفقد ■

 

 في كثير من األحيان عصبي؟ ■

 

 صعوبة في التركيز؟ جديطاقة أو  ليس لديه متعب ،  ■

 

 أكثر أو أقل من المعتاد؟ ينام ■

 

 أكثر أو أقل من المعتاد؟  يأكل ■

 

 في كثير من األحيان يشكو من األمراض الجسدية ، مثل ■

 الصداع أو آالم المعدة؟

 

 ؟ير الذات في تقدانخفاض  يضهرباليأس أو  يشعر ■

 
 إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت لك لبدء محادثة

 مع عالم النفس مدرستك ، المدرسة
 أخصائي اجتماعي أو مستشار أو الصحة العقلية

 .المهنية في المجتمع
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إصابة شخصية     1 

 2البالغون حيث أنهم يتعمدون  ظاهرة  بين المراهقين والشبابهناك في السنوات األخيرة ، 
 3أنفسهم و التي أصبحت شائعة بشكل متزايد.  يقوم الشباب  اء أنفسهم مثل قطع أو حرقإيذ

 4بإيذاء الذات ألسباب كثيرة ، ولكن األكثر شيوعا هو محاولة إلدارة العواطف واألفكار 
 5أيضا أن تكون وسيلة للعقاب الذاتي ، وسيلة للشعور  المؤلمة بطريقة غير صحية. ممكن

 6السلوك  انهم مخدرين عاطفيا ، تقليد األصدقاء ، وتجربةشعرون ي بأنهم  أحياء  عندما
 7باآلخرين من أجل    الممجد في موسيقى معينة أو في بعض األحيان كوسيلة للتالعب

 8 االهتمام أو الحنية .

 9إذا كان طفلك يتورط في إيذاء النفس من المهم أن نتذكر عدة 

:أشياء  10 

 11ضية ممكن عالجها. يمكنهم تعلم هناك مساعدة وأمل لطفلك. إيذاء النفس هو ق ■

 12كيفية التعامل مع المشاعر الصعبة في طرق صحية. بدء محادثة على الفور مع 

 13 مختصي الصحة العقلية.

 14 

 15أو الهجوم ، بالمالمة يشعر  كن هادئًا وال تلم )نفسك أو طفلك(. إذا كان طفلك ■

 16ر صحية مشاعر العار يمكن أن تديم أيضا دورة غي .سيكونون أقل انفتاًحا معك

 17بالراحة عند  لها عالقة باإلصابة الشخصية. إخلق جو آمن حيث يشعر طفلك

 18 .تقاسم أفكارهم ومشاعرهم معك

 19 

 20 نفسه ضع خطة مع طفلك تتضمن إخبارك عندما يشعر بالرغبة في ايذاء ■

 21وضع قائمة من اإلستراتيجيات للتعامل مع المشاعر الصعبة و  ومساعدته في

 22 ال تتوافق مع األذى الذاتي. ركة في أنشطةمواجهتها بطرق صحية  والمشا

 23 

 24إليذاء أنفسهم أو تفتيش أجسادهم. إعطاء اهتمام  عندما يكون ذلك مناسبًا ولكن ال تعاقبهم استمر في وضع توقعات منتظمة و معقولة ■

 25 إلدارة عواطفهم بطرق صحية. إيجابي لجهود أوالدكم

 26 ان ال يكونون انتحاريين بشكل نشط ، فإن الكثير منهم يكافحون أيًضا مع أفكارفي حين أن أولئك الذين يؤذون أنفسهم في أغلب األحي ■

 27 االنتحار. ال تخف من سؤال طفلك عما إذا كان لديه أفكار انتحارية.

 28ي طفلك عن السبب الذلالتواصل المفتوح واآلمن: تحدث  خلق بيئةإال تولي اهتماًما مفرًطا بالسلوك ، ألن هذا قد يعززه عن غير قصد.  ■

 29 واقعهم ، حتى لو كانت قد تبدو سخيفة من منظور الكبار. مووجهة النظر ه تذكر تلك المشاعر -يجعله يجرح نفسه 

 30 قم بإزالة األشياء التي تستخدم إليذاء النفس وتعطيل الروتين حول طقوس اإليذاء الذاتي. ■

 . . هل طالبك

 
و /  وال طويليقوم بارتداء مالبس غير عادية )سر ■

 أو األكمام الطويلة في الصيف(؟

 قضاء افراط زائد من الوقت معزول عن العائلة ■

الحروق  اظهار الجروح والكدمات والندبات أو  ■

 ؟ التي ال يمكن شرحها

االستماع إلى الموسيقى التي تمجد السلوك الضار  ■

 المتعلق بايذاء الذات؟

 أنفسهم؟يقومون بايذاء  اختالطهم  مع أقرانهم الذين ■

 

مع العالم  إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت للتحدث

نفسي المختص في المدرسة ، األخصائي اإلجتماعي 

مستشار المدرسة أو مختص الصحة  في المدرسة ،

 في المجتمع. العقلية
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 المزمن والتوتر الصدمة
طفال للتكيف مع العالم. ومع ذلك ،  التعرض للضغوطات لفترات طويلة و شديدة ، التوتر المعتدل والقابل للتنبؤ يساعد في إعداد األ

يتأثر ، مما يؤدي إلى احتمال  الضغط الغير المتوقع ، أو الصدمات المتكررة خالل سنوات نمو الطفل هي مشكلة. تطور الدماغ أو

والنمو االجتماعي. عندما يشعر األطفال مراًرا بالخوف أو الجسدية والمعرفية والعاطفية ، من الناحية حدوث آثار سلبية على الطفل

هي في الواقع آمنة. قد يؤدي هذا إلى سلوك عدواني أو تحد أو يبدو "شارد  القلق ، قد يتفاعلون كما لو كانوا مهددون في مواقف

 فإن عالقتهم بالطفلالذهن" وغير حاضر ذهنيا. باإلضافة إلى ذلك ، عندما يواجه مقدمو الرعاية التوتر المفرط ، 

 .قد تتأثر سلبيا. هذا يمكن أن يجعل من الصعب على الطفل تطوير عالقات إيجابية
 

...إذا كان طفلك قد عاش    
 اإلهمال المزمن أو الهجر ■

 تكرار اإلجراءات الطبية ■

 كان لدى مقدم الرعاية مشكلة مع تعاطي المخدرات أو مرض ■

 عقلي 

 اإليذاء البدني أو الجنسي أو العاطفي ■

 التعرض للعنف في المنزل ■

 األعباء المتراكمة للعائلة ■

 المصاعب االقتصادية ■

 الصدمات الظرفية األخرى )الكوارث الطبيعية ، الحوادث( ■

 تعرض األطفال للمخدرات أو الكحول و هم داخل رحم األم ،  ■

 للضغوطات النفسية خالل الحمل  أو تعرض األم

 ن مقدم الرعاية األوليةفقدا ■

 اضطرابات في تقديم الرعاية في وقت مبكر ■

 تجارب متكررة للعنصرية أو غيرها من أشكال ■

 التمييز أو التجريد من اإلنسانية ■

 

 

 إذا كان األمر كذلك ، فقد حان الوقت لبدء محادثة

 مع أخصائي علم النفس في مدرستك ، أخصائي اجتماعي

 ائي الصحة العقلية فيمستشار أو أخص في المدرسة ، 

.المجتمع

األطفال ردود الفعل التي عرضها 

المراهقين الذين تعرضوا لألحداث 

 :الصادمة قد تشمل

 ان أو التحديالعدو  ■

 انسحاب ■

 صعوبات اجتماعية و / أو  صعوبات تعلم ■

 االندفاع ■

 المخاوف ■

 قلق االنفصال )وخاصة في الشباب ■

 األطفال( ■

 اضطرابات النوم / الكوابيس ■

 فقدان االهتمام باألنشطة العادية ■

 تركيز منخفض ■

 انخفاض في العمل المدرسي ■

 الغضب / التهيج ■

 فرط اليقظة: إدراك مفرط للجميع ■

 لهممن حو ■

 يحدثاالنفصال: االنفصال عن ما  ■

 صعوبة الثقة باآلخرين ■

 صعوبة القدرة على التعاطف مع اآلخرين ■

 



 

 اآلن ماذا؟... لدي مخاوف 
 

جدا. فيما يلي الخطوات التالية التي ستمنحك  ون مفيدكيسوف  بعد قراءة هذه المعلومات قد تجد أن لديك المزيد من األسئلة والتحدث مع أخصائي

  .لكعن المساعدة التي يحتاجها طف لبحثل المعلومات والموارد التي تحتاج إليها

اتصل بالمختص النفسي في مدرستك أو أخصائي اجتماعي أو مستشار لمزيد من المعلومات حول الموارد المدرسية المتوفرة وكذلك  ■

 موارد المجتمع والتوصيات.

ع تحقق لمعرفة نو إذا كنت ترغب في استخدام التأمين الصحي الخاص بك لدفع ثمن خدمات الصحة العقلية لطفلك ، يجب عليك أوالً  ■

الفوائد التي لديك وما إذا كان هناك بعض مقدمي الخدمة الذين تحتاجهم أم ال. إذا تم إعطاؤك قائمة من مقدمي الخدمات ، فقد ترغب 

عندما تتصل بمختص ، تأكد من أنه سيعمل  في مشاركتها مع أخصائي علم النفس المدرسي أو االجتماعي لمعرفة ما هي توصياتهم

 بك.الصحي الخاص  تأمينال مع

يمكن لممرضة مدرستك تقديم  إذا لم يكن لديك تأمين صحي أو ليس لديك تغطية للصحة العقلية من خالل شركة التأمين الخاصة بك ، ■

 CHP ( Health Child (+تعد خطة www.cchp.orgمعلومات حول التأمين لألطفال. يمكنك أيضا زيارة خطة صحة الطفل في 

Plan Plus  وMedicaid  لألطفال غير المؤمن عليهم في كولورادو والنساء الحوامل. غالبًا  حيًا مجانيًا أو منخفض التكلفةتأمينًا ص

 رسوملما تتفاجأ العائالت لتجد انهم مؤهلون. باإلضافة إلى ذلك ، تقدم العديد من وكاالت المجتمع المدرجة في القسم التالي خدمات 

 مخفضة للعائالت التي ليس لديها تأمين.
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 د المجتمعموار
والتي من الممكن أن تكون مساهمة في القلق العاطفي  الحالة الجسدية تشخيص قد ترغب في التحدث إلى طبيبك بخصوص مخاوفك. يمكن أن يساعد في

والعيادات الخاصة المتوفرة في المجتمع مثل مراكز الصحة العقلية المجتمعية  العالجية المساعدات  أو السلوكي. يمكنهم مناقشة مجموعة واسعة من

ليس لديهم نفس المستوى من التدريب  الدينية والمستشفيات ، إلخ. من المهم أن نتذكر أن أطباء الممارسة العامة المنظمات و الخاصينوالمعالجين 

 الذين يتخصصون في هذه المجاالت. والخبرة فيما يتعلق بالقضايا العاطفية والسلوكية مثل المهنيين

 

المشاكل السلوكية ويمكن أن توفر  المختلفة من المساعدين المتخصصين في الصحة العقلية. يمكنهم تشخيص جميع المشاكل العاطفية و فيما يلي األنواع

يًا حسب العالج أو المشورة. يمكن لمقدمي الصحة العقلية أن يختلفوا كثيًرا من شخص آلخر. منهم من  قد يوفر عالًجا عائليًا أو جماعيًا أو فرد

 هم أو احتياجات الطفل ، المراهق و / أو عائلتك. إذا اقترح مقدم العالج العالج األسري ، فإنهم ال يعنون بأنك قمت بشء خاطىءتخصص

مع العائلة بأكملها إليجاد طرق  أو أن أحد الوالدين شخص سيء. في كثير من األحيان ، الطريقة األكثر فعالية لمساعدة الطفل أو المراهق هي العمل

 دة للتفاعل.جدي

 

 محترفي الصحة العقلية 
 

تشخيص المشكالت  طبيب مع تدريب خاص في - طبيب نفساني لألطفال / المراهقين ■

يمكن أن يصف الدواء إذا لزم األمر. ومع  العاطفية والسلوكية عند األطفال. األطباء النفسيين

نه بالنسبة لمعظم المشاكل مجال الصحة العقلية يتفق على أ ذلك ، فإن معظم المهنيين في

 .المشورة جنبا إلى جنب مع الدواء أكثر فعالية من الدواء وحده العاطفية أو السلوكية ،

أو  .Psy.D حاصل على درجة الدكتوراه في علم النفس -لديه عيادته الخاصة عالم نفسي ■

 دكتوراه

 .M.S.W ماعيحاصل على درجة الماجستير في العمل االجت - أخصائي اجتماعي إكلينيكي ■

 .الخدمات اإلنسانية  . ، ال ينبغي الخلط بينه وبين أخصائي الحاالت من وزارةL.C.S.W أو

حاصل على درجة الماجستير في علم النفس ، المشورة أو  - المستشار المهني المرخص ■

 (.L.P.C) مجال ذات صلة

لتعليم في وا حاصل على درجة الماجستير ، مع تدريب خاص - معالج الزواج واألسرة ■

 (.L.M.F.T) الزواج والعالج األسري

لديه درجة الماجستير أو الدكتوراه في التمريض ويأخذ اختباًرا  - ممرض ممارس نفسي ■

 .P.M.H.N.P ليصبح معتمدًا على أنه

(.C.P.C) لديه التدريب والتعليم السريري وكذلك الرعوي -مستشار الرعوية  ■
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 لعقليةقبل االجتماع مع مقدم خدمات الصحة ا
 . اسألهم عن طريقة تعاملهم مع المرضى أوالهاتف علىمعهاقضاء بضع دقائق في التحدث معه أو  يجبقبل االجتماع مع مقدم خدمات الصحة العقلية ، 

 موعد. خدالفرد ، وما نوع التأمين ، إن وجد ، الذي يقبلونه. إذا كنت تشعر بالراحة مع هذا  فلسفتهم أو تخصصهم أو تركيزهم ، 

 

 تقديم المعالج كمساعد أو مدرب أو طبيب. ذّكر نفسك وطفلك  ، يمكنك سنهاقبل الموعد ، سوف ترغب في إعداد طفلك أو المراهق. اعتمادا على سنه أو 

 ييرات.تغالمعالج ليس عقابًا على السلوك السيء ، بل فرصة إلجراء  مع  االجتماع بأنأو المراهق  

 

 ال تستسلم. كمستهلك ، لديك الحق في  ل الذي تحاول تجربته ليس مفيدًا أو غير مناسب لطفلك أو مراهقك أو عائلتك ،األو تشعر أن الموفرإذا كنت 

 آخر للحصول على المساعدة التي يحتاجها طفلك أو المراهق. محترفب االتصالمشاركة قلقك مع المعالج الخاص بك أو حتى 
 
 
 
 

 :يمكن طرحهاسئلة أ

 األكاديمية والتدريب العالجي؟ تجربتكي ما ه ■

 ما مدى خبرتك في التعامل مع هذا النوع من المشكالت؟ ■

 ما التدريب المتخصص والتراخيص التي لديك؟ ■

لعب  ما نوع )أنواع( العالج التي تقوم بها؟ )الحديث ، تصور ، الفن / الموسيقى العالج ، ■

 األدوار ، العالج باللعب ، إلخ.(

 أن أتوقعه لجلسات طفلي أو المراهق؟ إلى متى تستمر؟ما الذي يمكن  ■

لمعرفة طرق مختلفة   كيف يمكنك إشراك الوالدين في عالج أطفالهم؟ هل ستتاح لي الفرصة ■

 للتعامل مع طفلي؟

وما هي  عليها عاسأكون مطل كيف سيتم ضمان سرية طفلي أو المراهق؟ أي معلومات ■

أنت  تأكد من أنك تسأل عن الحدود القانونية للسرية؟  المعلومات التي ستبقى بينك وبين طفلي

 وطفلك.

 ؟ العقلية ةفريق الصح ةو مقابل طالبيمدرسة هل أنت على استعداد للتحدث إلى  ■

 المعرفي السلوكي للقلق واالكتئاب(؟العالج هل تقدمون عالجات قائمة على األبحاث )مثل  ■
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 أين يمكنني اإلتجاه؟

 "بالسعي للحصول على خدمات الصحة العقلية ، فإن السؤال التالي هو "إلى أين أتجه؟بمجرد أن يتخذ الشخص قراًرا 

 :العديد من الخيارات

 اسأل عن قائمة من مقدمي الخدمات

اتصل بشركة التأمين الخاصة بك واطلب قائمة من مقدمي الخدمات. في كثير من األحيان ،في الغالب يحضر اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية 

 القائمة إلى فريق الصحة العقلية بالمدرسة لمعرفة ما إذا كانت هناك معلومات معروفة عن أي من مقدمي الخدمة المعينين. المعلومات التي تلك

 :تحتاج إلى معرفتها تشمل

 كم التغطية لديك؟ ■

 ما نوع الدفع المشترك المتوقع؟ ■

 إذا كان هناك خصم؟ ■

 قائمة معتمدة من مقدمي الخدمة ؟ يمكنك الذهاب إلى أي مقدم خدمة أو هل لديك ■

 

 أسأل عن اإلحالة
 

بما في ذلك مراكز الصحة العقلية  -فرق الصحة النفسية المدرسية قائمة موارد شاملة ى لداطلب إحالة من مزود الصحة العقلية في مدرستك. 

 .المجتمعية

 

 مراكز الصحة النفسية المجتمعية
 

عالج من ادمان المخدرات أو المجموعة متنوعة من الخيارات لخدمات الصحة العقلية و  (CMHCs) تقدم مراكز الصحة العقلية المجتمعية

والخدمات النفسية. كل مركز لديه أيضا  بما في ذلك: العالج الفردي ، العالج األسري ، مشورة مجموعة الدعم ، حصص للوالدين الكحول

 .خدمات الطوارئ المتاحة

 

خدمات لبعض األفراد غير  بعض المراكز لديها برامج توفر Medicaid. و + CHP  خطط التأمين ،  مجموعة متنوعة من CMHCs ستقبل

 .المؤمن عليهم

 

ليست جلسة المشورة. هي جلسة  لمطابقتك مع  لتسجيل واألولى تتمثل الخطوة األولى في االتصال باألرقام المقدمة و تحديد موعد. المقابلة

. عند االتصال سيتم اإلجابة عن العديد من األسئلة لديك. إذا كانت التكلفة تمنعك من طلب المساعدة ، اسأل عن الخدمات الصحيحة التي تحتاجها

 .الخيارات المتاحة

CMHCs هنا للمساعدة.
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Colorado Crisis Services 
1-844-493-8255 (TALK) 

Or text TALK to 38255 

www.coloradocrisisservices.org 

24/7 confidential crisis support, information and mental 
health referrals to anyone in need. 

Health One Behavioral Health and 
Wellness Center 
303-360-3125 (main number) 
844-556-2012 (crisis line) 
https://auroramed.com/campaigns/behavioral-
health Two locations for crisis assessment services, 
open 24/7. Medical Center of Aurora – 700 Potomac 
St., Aurora 80111 (Walk-in) 
Centennial Medical Plaza – 14200 E. Arapahoe Rd., 
Centen- nial 80112 (Please note: the crisis assessment 
will take place via video chat at this location.) 

Children’s Hospital Anschutz 
Medical Campus Pediatric Mental 
Health Institute 720-777-6200; M-
F, 8am-6pm 
https://www.childrenscolorado.org/doctors-and- 
departments/departments/psych/ 
13123 E. 16th Ave., Aurora 80045 
Provides mental health services to children, adolescents 
and their families. 

Aurora Mental Health Center 
303-923-6500 (Crisis Walk-in Center) 
303-617-2300 (Non-emergency) 
www.aumhc.org 

Walk-in Center – 2206 Victor St., Aurora, 80045 
Connect to Care Services – 791 Chambers Rd., Aurora, 
80011 No appointment needed; open M-Th 8am-7pm, F 
8am-5pm Specialized programs to help children, teens 
and their families cope with the challenges of mental 
illness and emotional disturbances. 

Other locations can be found on the website. 

 
 
 
 

تتاح فرص الترجمة في هذه المؤسسات   

Highlands Behavioral Health System 
720-348-2805 (intake) 

www.highlandsbhs.com 

8565 S. Poplar Way, Littleton 80130 
24/7 mental health assessments; walk-ins welcome. 

All Health Network 
303-730-3303 (Emergency/crisis intervention) 

303-730-8858 (Non-emergency) 

www.allhealthnetwork.org 
24/7 Walk-in Center – 6509 S. Santa Fe Dr., 
Littleton, 80120 Provides treatment for mental health, 
behavioral health and substance use. 
Other locations can be found on the website. 

Families First 
877-695-7996 

www.familiesfirstcolorado.org 

Parent education classes and resources. 

National Suicide Prevention Lifeline 
800-273-8255 (TALK) 
24/7, free and confidential support for people in 
distress, pre- vention and crisis resources for you or 
your loved ones. 

CCSD Parent Academy 
720-554-4247 

https://www.cherrycreekschools.org/Page/2780 

Range of low-cost parenting classes facilitated 
by CCSD men- tal health and counselors. 

Parent Information Network (PIN) 
www.pinccsd.org 

Local and national speakers on topics 
relevant to current parenting. 

 

Colorado Safe2Tell 

1-877-542-7233 
safe2tellco.org 

Report Tips and 
Safety Concerns 

Using the 24/7 

Anonymous reporting 
tool.  

http://www.coloradocrisisservices.org/
http://www.childrenscolorado.org/doctors-and-
http://www.aumhc.org/
http://www.highlandsbhs.com/
http://www.allhealthnetwork.org/
http://www.familiesfirstcolorado.org/
http://www.cherrycreekschools.org/Page/2780
http://www.pinccsd.org/


 

 موارد مدرستك

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ،كان بإمكاني تربية طفلي من جديدإذا 
 .أود بناء احترام الذات أوالً ، والمنزل الحقًا

 .أرسم لوحات بإصبعي أكثر وأوجه اصبع األتهام ألبني أقلسكنت 

 . وأود أن أصحح أقل و أكثر من الترابط األسري

 .بعيني عيني عن ساعتي وأراقبأرفع سكنت 

 .أذهب الى رحالت أكثر وأطير المزيد من الطائرات الورقيةسكنت 

 .أتوقف عن أخذ بعض األمور بجدية وأستمتع باللعب أكثرسكنت 

 .أركض عبر المزيد من الحقول وألقي نظرة على المزيد من النجومسكنت 
 .سأعانق طفلي أكثر

 
 
 
 
 

.Diane Loomans, from “If I Had My Child To Raise Over Again” 

 
 

 

 
 
 
 

 
مدرسة االجتماعيمختص ال  مختص علم النفس المدرسي  

 

 مستشار المدرسة 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


